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НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ

КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ

МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

Україна на зламі дев ятнадцятого та двадцятого століть. Навіть не

Україна, а ще Малоросія, історична доля якої розіп ята двома імперіями
Російською та Австро-Угорською. Та розчленоване національне буття, попри всі

перешкоди, прагне спільноти. Існує багато форм такого єднання: через
мистецтво як в епоху Відродження, філософію як у часи Просвітництва. Цього
разу єднання двох Україн починає налагоджуватися через провідну форму
суспільної свідомості політику, багатогранність якої охоплює в ті часи

практично всі сфери національного життя. Мова йде не тільки про створення
численних партій, але й прагнення осмислити й переосмислити роль релігії,

історії, літератури, мистецтва, музики в контексті об'єднуючих тенденцій.
Політика, попри свою утилітарність, разом із наукою перебирає на себе й

роль «будівника культури». І це не випадково. Давайте оглянемо

тогочасне становище Європи та Росії. Розхитуються традиції, постійно ведеться

пошук нових форм і засобів творчого самовираження, почасти спрямований на

руйнацію усталених поглядів на гуманістичні ідеали. У літературі, живопису
все частіше використовуються ірраціональні мотиви, естетизується потворне
як етична та естетична категорії. Але не здає позиції й натуралізм, змагаючись

в непримиренності із такими новими течіями, як символізм, імпресіонізм,
гучно лунають творчо-філософські маніфести «Молодої України», «Мира искуо

ств», «Української хати». Не менш складні проблеми і в науковому світі. Про
яку довіру до науки як «будівника культури» можна говорити, коли в кінці
XIX на початку XX ст. значний прошарок інтелігенції охоплює глибоке

розчарування яскраво вираженим раціоналізмом, значна увага акцентується

на ірраціональному. Відкриття А. Ейнштейна, психоаналітичні експерименти
3. Фрейда вносять сум яття в усталене розуміння природи. З усією
очевидністю постає необхідність шукати нові способи пізнання людиною світу. Де?
І у яких сферах?

Дискусійна боротьба йде на терені вивчення й опанування, а швидше

сприйняття підсвідомого, «внутрішнього» погляду на людину і світ. Робляться

потужні спроби поєднати взаємовиключні речі, підмінити експеримент як метод

науки нарочитим спіритуалізмом, а у побутовому плані ще й зумисне

форсувати екзальтацію почуттів... Митцями-експериментаторами обстоюється ідея

трансцендентальних сфер, залучення до системи образного мислення

ірреального, фантастичного, міфологічного...
Що це? Нехтування традиціями, ігнорування національних ідеалів,

усталених мистецьких форм, намагання мати інші орієнтири творчих пошуків,
відірватися від мас, які не тільки не розуміли, але й не сприймали тих поза-

реальних мистецьких форм, шукаючи в літературі не стільки почуттєвого,

скільки відповіді на свої соціальні запити.

Український народ чекав від митців та літераторів не ефемерних
експериментів, а дороговказів до нового життя, чекав, хто окрилить дух і підніме на
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боротьбу за свободу, рівність, національну єдність і незалежність. Чим, як не

словом, звуком, кольором, можна було достукатися до свідомості знедолених

мас, привернути їхню увагу до соціальної проблематики, розбурхати почасти

приспану національну свідомість.

Велику місію взяла на себе література критичного реалізму, яка активно

працювала на соціальне та національне самоусвідомлення українця, шукала

доступні і вцразні образи та форми для розкриття соціальної суті життя,

окреслюючи насамперед страшну нерівність між різними верствами людности.

Водночас в Україні, як і в усій тогочасній Європі, якась частина митців

віддавала данину так званому декадансу, культивуючи спонтанно-автономну

авторську рефлексію. Проте старше покоління українських літераторів, визнані

адепти критичного реалізму Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Іван Нечуй-
Левицький, Леся Українка, відчуваючи нові авангардні віяння, усвідомлювали,
що в контексті суспільної свідомості вони хоч і не загрожують національній

культурі, але й не вельми її збагатять, застерігали молодих авторів від
надмірного захоплення модерними пошуками, закликали до тверезого, глибокого,

багатогранного аналізу причин і обставин, які впливали на соціальне буття
людини, її духовний стан, світогляд. Це була основа серйозної соціальної
літератури, принципи якої сформувалися в середині XIX ст. і подарували

світу таких велетів, як Бальзак, Золя, Шевченко, Л. Толстой, Панас Мирний,
Діккенс, Достоєвський...

Світоглядна позиція провідних українських письменників другої половини

XIX ст. грунтувалася на соціальному аналізі основ зла, яке драматично
ослабило почуття національної самосвідомості українця. Звідси й надмірна
соціалізація й політизація української літератури («Борислав сміється» І.

Франка, «Микола Джеря» І. Нечуя-Левицького, «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

Панаса Мирного, «Фата Моргана» М. Коцюбинського), нагнітання

неминучості революції як виходу із соціальної кризи, вимушена апологізація
насильства як засобу здобуття справедливості й задоволення непогамованої спраги
помсти за приниження людської та національної гідності. Тому закономірним
стало те, що кінець XIX початок XX ст. в Україні характеризувався

зосередженістю інших видів мистецтв довкола літератури: музика М. Лисенка,

театр М. Садовського та ін. Саме письменники стали й біля витоків

громадських об єднань, політичних партій, організаторами демократичних рухів, а

головне ідейними поборниками соціалізму як системи, що гарантуватиме
громадянам рівність і справедливість.

«Літературоцентристська» орієнтація української культури була зумовлена
не лише високим авторитетом критичного реалізму. Суттєве значення мало й те,

що в Україні через брак національної інтелектуальної еліти не існувало
яскраво окресленої національної автономії художнього життя. Найзначиміші

художні таланти працювали переважно у культурно-просвітницьких або виховних

сферах, політизувалися задля поборення тотального національного
уярмлення, активно включалися у політичне життя, часом і на шкоду творчості.
Стосувалося це не тільки східної, але й західної України, хоч в Галичині склалася

більш сприятлива ситуація для духовного і культурного розвою, а література і

мистецтво динамічніше виходили на шлях європеїзації.
Заангажованість української літератури та мистецтва була історично

обумовленою соціально-політичним станом народу, який багато століть вів

боротьбу за своє національне самовизначення. Письменники послідовно формувала
суспільні умонастрої, які звільняли людину від безпорадності, приреченості,
вселяли віру у практичні сили. По суті, вони окреслювали національну ідею,
що могла об єднати суспільство, формувати настрої і прагнення, мобілізувати
духовну енергію.

Проте практично до кінця XIX ст. ця ідея залишалася дуже розпливчатою,
не сформованою у цільну філософську доктрину, яка б стала декларацією
тогочасного мистецького загалу, керівництвом до цілеспрямованої роботи в

плані розбудови національної духовності. Національну ідею культури потрібно
було сформувати і сформулювати, науково обгрунтувати. Цю місію взяв на

себе Михайло Грушевський.
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Львів, 22 вересня 1903 р. Видатний історик і громадський діяч завершує
роботу над статтею «Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального
укладу історії Східного слов янства», якій випало зробити переворот у
тогочасній не тільки українській, але й російській історіографії, по-новому поглянути
на минуле України-Руси, дати нове трактування багатьох подій та фактів
минувшини обширного слов янського регіону.

Минав п ятий рік, як з явився друком перший том «Історії України-Руси»
Михайла Грушевського. У Галичині її сприйняли з захопленням, у Росії

заборонили, польські вчені свідомо замовчали. І зрозуміло чому. Михайло Грушев-
ський заперечив фундаментальну ідею політичної та інституційної історії
Російської імперії московську династичну генеалогію, витоки якої офіційна
історіографія вела від Рюриковичів князів Київської Русі. Український
вчений обгрунтував безперервність історичного буття українського народу: від

антів, як своїх предків, наддніпрянських полян засновників і розбудовникін
Київської держави, через Галицько-Волинське князівство, литовсько-польський

період історії XIV XVI ст. ...

Розголос цієї фундаментальної праці, що похитнула монументально
оформлену М. Карамзіним, С. Соловйовим і В. Ключевським схему історії
«Государства Российского», був значним. Але не настільки, щоб суттєво вплинути на

формування нової культурно-світоглядної концепції в Україні. У

Харківському та Київському університетах продовжувала домінувати московська

династична генеалогія Російської імперії, а «Літературно-науковий вісник», де ця

генеалогія піддавалася науковому аналізу і критичному підходу у тій

частині, що стосувалася Київської Русі, був незнаним у Російській імперії.
Потребувалася активна пропагандистська робота, щоб донести ідеї

«Історії України-Руси» найширшим колам української та російської інтелігенції.
Великі надії Михайло Грушевський покладав на науково престижний

Археологічний з'їзд у Києві 1899 р. Запрошені на цей форум учені Галичини

запропонували майже ЗО наукових доповідей. Та великодержавні російські
вчені на чолі з Т. Д. Флоринським, який згодом безуспішно буде конкурувати з

М. С. Грушевським на виборах у члени-кореспонденти Імператорської Академії
наук, різко зре агували проти виступів українською мовою на конгресі. На
знак протесту Михайло Грушевський і його колеги з Галичини відмовилися

брати участь у роботі з їзду. їх підтримали і українські вчені Києва.

Заборона української мови викликала хвилю протестів з боку прогресивних
кіл Росії, привернула увагу до Грушевського як поборника української
культури, а водночас зумовила прицільніше зацікавлення вченого політичними

проблемами. Стало очевидно, що необхідно створити таку політичну структуру»

програмні цілі якої б виходили за межі Галичини і розповсюджувалися на

загальноукраїнський терен.
Опублікована газетою «Діло» у грудні 1899 р. «Національна програма»,

схвалена Національним конгресом, ставила метою здобуття усіма народами
культурної, економічної і політичної самостійності як необхідної передумови
повнокровного буття українського національного організму. Для Михайла

Грушевського, як і для Франка, для політиків-народовців, стало нагальною

потребою об єднання українців саме політикою як провідною формою суспільної
свідомості. Проте ця ідея могла бути реалізованою у віддаленій
перспективі, тоді як на порядок денний висувалася боротьба за забезпечення

української автономії в межах Австрійсько-Угорської імперії і досягнення Україною
федералістсько-конституційних засад у Російській імперії. Створення єдиного

національного організму «вкладалося» у програмні принципи політичної

діяльності як в Галичині, так і в Наддніпрянщині.
Михайло Грушевський не випадково зголошувався на пріоритет культури

над економікою і політикою в планах про об єднання українських земель,

вважаючи, що для того, щоб ожив розчленований національний організм,
потрібно оживити змертвілі духовні «відгалуження» історичної пам яті, атрофовані
внаслідок систематичного насаджування московсько-династичної схеми

східного слов янства, згідно з якою історія трьох східнослов янських народів
українців, росіян та білорусів виводилася з єдиного кореня. Учений у першому

томі «Історії України-Руси» формує принципово нову науково-методологічну
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концепцію самобутнього походження і формування українського етносу,
безперервного розвитку національної культури українського народу. Це був
виклик офіційній російській історіографії. М. Грушевський руйнував зручну
великодержавну теорію, спрямовану на обгрунтування «єдиної і неподільної».

Не випадково російська цензура заборонила розповсюдження в імперії
першого тома «Історії України-Руси» та «Літературно-наукового вісника».

Михайло Грушевський замислює ознайомити Росію із своєю історичною схемою

через Європу. Його праця з являється друком у перекладі німецькою мовою.

Під час читання курсу історії України на запрошення Російської вищої школи

соціальних досліджень в Парижі домовляється про видання французькою
мовою свого курсу лекцій. Згодом було досягнуто домовленості й про видання

першого тому «Історії України-Руси» німецькою мовою. Проте це була
справа майбутнього, а в той кризовий період, що характеризувався дезорієнтацією
у фундаментальних цінностях духовної культури, потрібно було відкрити нові

перспективи соціально-культурного процесу. Цьому послугувала «Звичайна

схема «руської» історії й справа раціонального укладу історії східного
слов янства» ідейно-методологічний субстракт «Історії України-Руси». У 1904 р. ця

праця друкується українською мовою у збірнику «Статьи по славяноведению»

(С.-Петербург, 1904. Вып. 1) іцо його підготувала Імператорська Академія
наук за редакцією академіка В. І. Ламанського. У цій праці учений рішуче
заперечує проти того, щоб суспільно-політичні форми, право, культуру
українського народу включали в інвентар великоруського народу, «Русского
государства», і стверджує як факт доведений, доконаний: «Ми знаємо, що

Київська держава, право, культура були утвором одної народності, українсько-
руської, і київський період перейшов не у володимиро-московський, з якого

повинна вести свій родовід Московська держава і Російська імперія, а в

галицько-волинський XIII в., потім литовсько-польський XIV XVI в.»
1 І далі

наголошує: «Володимиро-московська держава не була ні спадкоємницею, ані

наступницею Київської, вона виросла на своїм корені... Хоча Київська Русь

й пересадила на великоруські землі форми суспільно-політичного устрою,

право, культуру, вироблені історичним життям Києва, але на сій підставі

ще не можна включати Київську державу в історію великоруської
народності» 2.

Для вченого головне розгорнути державну і культурну історію

українського народу, утвердити усвідомлення цілісності та безперервності розвитку
національного мистецтва, науки, моралі, відкрити національний ідеал, який

виростав на міцній історичній основі державних і культурних традицій.

Глибока, більш ніж тисячолітня історія українського народу свідчила про
можливості набуття власної динамічної основи діяльності нації як історичного
суб єкта, виступала правовим і моральним гарантом досягнення цілісності єдиного

національного організму і права на здобуття державної незалежності. По суті,
Михайло Грушевський окреслює шлях перебудови ціннісних установок

суспільства, закликає до інтенсифікації роботи в плані поглиблення культурної
самосвідомості української нації. Культура, пройнята новою національною ідеєю,

опертою на науково обгрунтовану концепцію історичного буття українського
народу, і підсилена політичними устремліннями нації, має стати рушійним
чинником духовності нації, слугувати її об єднуючим тенденціям.

Учений не претендував на абсолютну оригінальність своєї концепції,

навпаки, повсякчас підкреслював, що він розвинув і легалізував висловлені, але

дещо закамуфльовані ідеї своїх учителів і попередників першого ректора

Київського університету М. Максимовича, М. Костомарова, В. Антоновича,
М. Драгоманова.

Духовний клімат України початку XX ст. позитивно зреагував на появу

концепції історичного буття українського народу. Вона визначила нові орієнтири
розвитку національної культури в кризовий період, що характеризувався

нестабільністю у фундаментальних духовних цінностях Європи і Росії, коли

переосмислювалися усталені погляди, ішов пошук, експеримент у театральній
культурі, музиці, образотворчому мистецтві. Визрівали нові історичні
цінності, усвідомлювалася необхідність ввійти органічно і прискорено в

європейський культурний контекст.
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Величезне ідейно-мобілізуюче значення концепції історії України М. С. Гру-
шевського, її вплив на розвиток духовності стимулювали формування нового

типу національної культури як об єднуючого націю чинника. Учень видатного

історика Василь Герасимчук писав про «Звичайну схему «руської» історії»
М. Грушевського, що «він видвигнув на перший план ідейний чинник духовно-

культурного поглиблення нашого народного єства через піднесення наукою
національної свідомості і національної культури» 1 2 3.

Запропонована М. Грушевським схема історії України поширювалася на

культуру, сприяючи своєрідній передислокації фундаментальних цінностей і

уявлень про шлях національного художнього розвитку. Ця концепція

допомогла виявити ціннісні пріоритети культури і забезпечувала гарантії
самостійності розвитку духовної культури українського народу. Закономірно, що на

основі «Ілюстрованої історії України», що з явилася на концептуальному

грунті «Історі України-Руси», Михайло Грушевський готує

науково-популярну працю «Культурно-національний рух на Україні в XVI XVII віці». Ця

праця з явилася внаслідок його публічних лекцій, прочитаних у Києві в 1908 р.
і надрукованих в 1909 р. в «Літературно-науковому віснику». Учений
досліджує взаємозв язок культурного і національного рухів як могутніх чинників
національного відродження. Не оминає дослідник еволюції політичної думки
в Україні, формування релігійної свідомості, історії суспільно-церковних
відносин, національного самоусвідомлення української еліти, форм організації
національних сил, створення культурих центрів України, міграції форм
суспільної свідомості в духовній культурі...

«Культурно-національний рух на Україні в XVI XVII віці» це перша в

нашій культурологічній науці спроба аргументовано показати еволюцію,

формування цілісної системи духовної культури, розкрити шляхи і методи

формування суспільної свідомості внаслідок інтенсивної взаємодії різних духовних

чинників.

Висунута і обгрунтована М. Грушевським національна ідея поставила

українську історичну науку в лідери виразників суспільної свідомості, зрушила
процес активної політизації науки, літератури та мистецтва, духовної

творчості, сприяла формуванню нового ідейного підгрунтя духовного життя.

Видатний історіограф сучасності Джеймс Томпсон, оцінюючи 9-томну
«Історію України-Руси», наголосив на тому, що Михайло Грушевський дав

своєму народові наукову базу національної ідеології4.

Велика заслуга Михайла Грушевського як творця наукової концепції

історичного буття українського народу, його духовної і матеріальної культури
полягає і в тому, що в період перехідної епохи розвитку національної культури, в

часи переосмислення поглядів, норм, уявлень, цінностей ця концепція, як і

його практична, політична, науково-культурна і громадська діяльність, суттєво

вплинули на культурно-історичний процес в Україні, стимулювали його

розвиток, надали динаміки іншим видам мистецтва і відкрили широкі перспективи
входження духовної культури України в світовий культурний процес.

1 Цит. за: Винар Любомир. Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866 1934)

// Сучасність. 1986. С. 102.
2
Там же С. 102 103.

3 Герасимчук. Василь. Михайло Грушевський як історіограф України // Записки НТШ. Т. 133

(1922). С. 2.
4 James Westfall Thompson. A History of Historical Writing. New Jork, 1967.

V. 2. P. 627.



Олексій ТОЛОЧНО

КОЛИ ПЕРЕСТАЛА ІСНУВАТИ

«КИЇВСЬКА РУСЬ»?

Історіографічна доля одного терміну і поняття

Здається, ніхто з істориків не наважувався відкрито стверджувати, що

наукова термінологія є чимось більшим, ніж засобом спілкування дослідників
між собою та з читачем. Проте відсутність подібного роду заяв зовсім не

означає, що інструментальний статус історичної термінології є результатом

цілеспрямованої рефлексії. Навпаки, сучасний стан історичної науки засвідчує
існування чогось на зразок середньовічного «реалізму», хай навіть і в неусві-
домленій формі, коли завдяки довгому побутуванню на сторінках історичних
писань той чи інший термін стає замінником реальності. Термін онтологізуєть-
ся, перестає бути лише позначенням певного явища, сам стає явищем.

Прикладів можна навести багато, вони взагалі в традиціях вітчизняної
історичної думки. Візьмемо для аналізу один створення реальності з

історіографічної фікції під назвою «Київська Русь».
Що таке «Київська Русь»? Питання не таке просте, хоча, здається, що

відповідь знають усі. Але очевидним є такий дивний факт: точно встановити, що

саме розуміли під «Київською Руссю» у різні часи, інколи дуже важко.

Сьогоднішня самозрозумілість назви досить оманлива. Насамперед тому, що
поняття «Київська Русь» належить мало не до аксіоматичних підвалин історичної
науки, хоча в літературі ми навряд чи знайдемо навіть його визначення. Схоже

на те, що «Київська Русь» уже взагалі не належить до термінологічного
інструментарію історичної науки. Це, швидше, елемент історичної свідомості,
суспільних уявлень про минуле, а не науки про минуле. Таким чином, маємо

справу з дивним фактом: наука оперує поняттям, не маючи чіткого його

визначення.

«Київська Русь» термін цілком книжний, він виник і утвердився в

науковій літературі на початку XIX ст. для позначення державного утворення
східних слов ян на чолі з Києвом, що склалось наприкінці І тис. н. е.

Сьогодні мало хто замислюється над тим, що держави під назвою

«Київська Русь» насправді ніколи не існувало. Сучасники називали державу, в якій

жили, «Руська земля» або просто «Русь», а себе, її мешканців, «руссю»,
«русинами», «русичами». Отже, закономірним є питання про те, чому в

історичній літературі останніх двох століть не прижилася автентична назва держави

й навіщо було вдаватися до неологізму.
Поняття «Київська Русь» виникло разом із створенням перших наукових

концепцій історії Російської держави як необхідна ланка у періодизації її

історичного буття. Таким чином, цей термін не з явився як наслідок емпіричного
дослідження історичної дійсності, він був нав язаний цій дійсності ззовні. І
вже потім джерела прилаштувались до тих рамок, які відводилися «Київській

Русі» загальною концепцією.
Тому й до сьогодні немає одностайності у визначенні саме цих рамок. У

понятті «Київська Русь» можна виділити кілька смислових і хронологічних
етапів. Це і загальновживана назва держави, що існувала протягом IX XIII ст.

і впала під натиском монголів. З іншого боку, існування паралельних термінів
«Давня Русь», «Давньоруська держава», що ними визначають сто років
(приблизно з середини XII до середини XIII ст.), вказує ніби на те, що тут мають на

увазі новий хронологічний період, в основу якого покладено певний

політичний режим гегемонію Києва. Отже, час, коли в центрі політичної системи

Русі стояв Київ, це «Київська Русь», час, коли Київ втратив своє домінуюче
становище, це вже «Давня Русь». Як бачимо, вибір терміну приводить не
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просто до суттєво відмінної періодизації, а й до зміни уявлення про форму
держави, навіть більше про наступництво однієї іншою.

Отже, з терміном «Київська Русь» пов язане дуже істотне для вітчизняної

науки питання: чи й справді в середині XII ст. нова держава прийшла на

зміну своїй попередниці, чи протягом усього означеного періоду існувала одна

держава й одне уявлення про неї сучасників? Сформулюємо цю проблему так:

коли перестала існувати «Київська Русь»?

* * *

1904 р. у виданому Російською Академією наук першому томі збірника
«Статьи по славяноведению» було опубліковано гостро полемічну статтю

М. С. Грушевського «Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального
укладу історії Східного слов янства» Історик звернувся до так званої

«звичайної схеми» російської історії, тобто до такого способу її викладу, за яким

історія великоруської держави вважається безперервним процесом, початок

якого іде від Київської держави, в другій половині XII ст. його продовжує

Північно-Східна Русь (Владимирське княжіння), далі Московська держава і,

нарешті, завершує Російська імперія XVIII XX ст. «Нераціональність» такої

схеми, на думку М. С. Грушевського, полягала в тому, що поза нею

залишалася історія українських та білоруських земель і лише деякі епізоди цієї
останньої принагідно й досить випадково згадувалися в рамках загальнорусь-

кої історії.
Північно-Східна Русь, стверджував історик, не була спадкоємцем Русі

Київської, вона виросла на власному корінні. Починати великоруську історію
з Київської держави означає не тільки спотворювати певний період історії
іншого народу, а й позбавляти великоруську історію її органічного початку.

Першопочатки «звичайної схеми» російської історії, як справедливо вважав

М. С. Грушевський, лежали в історіографічній схемі московських книжників,

що поклали в її основу генеалогічну ідею генеалогію московської династії.
Не можна сказати, що ця обставина пройшла непоміченою для російської

історіографії. Вплив «московських книжників» на істориків XVIII XIX ст.

П. М. Мілюков відзначив таким чином: «Когда в прошлом столетии русская

историография начала постепенно осиливать свои источники, источники эти

встретили исследователя со своим, готовим взглядом, сложившимся веками;

не мудрено, что эта готовая нить, предлагавшаяся самими источниками, вела

историка по проторенным путям и складывала у него исторические факты в те

же ряды, в какие эти факты уложились в свое время в умах современников;
таким образом, исследователь воображая делать открытия, осмыслить исто-

рию, а в сущности, он шел на плечах наших философов XV и XVI столетия» 2.

Найвпливовішою, на думку П. М. Мілюкова, виявилася стара ідея
«тотожності та спадкоємного зв язку московської та київської державної влади», що

стала «історичною аксіомою». Цю аксіому було використано в часи Івана III та

Василя Івановича для обгрунтування претензій московського уряду на ті

землі, що колись належали князям Рюрикового дому, і саме у цих претензіях
бачив історик джерело уявлення про спадкоємність Москви. Дослідники у
більшості своїй пішли за П. М. Мілюковим, в різних формах експлуатуючи
вдячну тему імперських амбіцій Російського царства. І сьогодні витоки

«звичайної схеми» пов язують саме з офіційною московською ідеологією другої
половини XV XVI ст., покликаною обгрунтувати політичні претензії на усі
східнослов янські землі. Дослідження названої проблеми Я. Пеленським

засвідчує впливовість ідеї пошуків першопочатків «звичайної схеми» у політичному
житті XV ст. «Початок офіційних московських претензій на «київську
спадщину», пише дослідник, заснованих на безперервності династичної
наступності Рюриковичів, на теорії translatio Київ Суздаль (Володимир)
Москва та на традиційному патримоніальному праві, розвиток, що почався у

другій половині XV ст., або, точніше, в період з 1454 до 1504 р., отримав
новий концептуальний поштовх і пережив серйозну ідеологічну трансформацію
протягом правління великого князя Василя III, а коли точніше, у другому
та третьому десятиліттях XVI ст.»

3
Першою пам яткою, що, на думку Я. Пе-
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ленського, стверджує безпосередню та безперервну династичну єдність між

Києвом та Москвою, було «Житіє Димитрія Донського», складене не

раніше Флорентійського собору (1438 1439) та падіння Константинополя

(1453) 4. Дальшим розвитком цієї теорії Я. Пеленський вважає літописну
повість про новгородців та владику Філофея, включену у Московський звод
1472 р., звідки запозичена зводом 1479 р. та Симеоновським літописом5.

Ця перша стадія розвитку «звичайної схеми», за Я. Пеленським, була
зумовлена намаганням Москви підкорити Новгород Великий. Новий етап настав

у зв язку із суперництвом Москви та Литви за володіння давньоруською
спадщиною. Обгрунтовуючи своє право на землі колишньої Київської держави,
Москва наполягала не тільки на династичному зв язку своїх володарів із київськими

князями, а й на тому, що вона, власне, і є «другим Києвом». Цей етап

формування теорії «Київ Володимир Москва» відбитий здебільшого у текстах

дипломатичного характеру6. Третій, завершальний етап «звичайної схеми»

міститься, як вважає Я. Пеленський, у пам ятках першої половини XVI ст.,

таких, як «Послання Сиридона-Савви» та «Сказання про князів Володимир-
ських» 7.

Таким чином, зародження самої ідеї з єднання в одну історичну лінію

Києва, Володимира та Москви, де ці міста були б лише позначенням певних

періодів загалом безперервного державного розвитку, датується XV XVI ст.

Цим дослідники не тільки сильно омолоджують «звичайну схему», а й

приписують їй характер цілком свідомої ідеологічної акції. Не ставши творцем

«звичайної схеми», московська імперська ідеологія сама виявилася лише черговим

(і, до речі, не останнім) етапом розвитку старого способу мислення,
започаткованого кількома століттями раніше.

Щодо аргументації Я. Пеленського, вкажемо лише на одну методологічну
помилку в його викладі. Побудова Я. Пеленського справедлива для окреслення
ідеологічних течій того часу, звідки походять згадані ним тексти, тобто XV ст.,
але стає неспроможною при спробі її генералізації. Тобто, вона пояснює появу

лише третьої ланки «звичайної схеми» саме «Москви» і нічого не

говорить про дві попередні: «Київ» та «Володимир».
Поставимо питання так: коли вперше у відомих нам текстах з являється

сама ідея translatio? Чи справді «Житіє» Димитрія Івановича є тією

пам яткою, яка вперше висловила її? І далі чи взагалі московська «публіцистика»
XV XVI ст. (вживаємо цей термін, усвідомлюючи його умовність) самостійно

розробила історичну парадигму translatio і пристосувала її до
східнослов янської історії? Чи не вкорінена ідея плавного «перетікання» історії від одного

державного центру до іншого в самому способі історичного мислення Давньої
Русі, в фундаментальних його категоріях?

Відповідь на ці питання треба шукати в інших віках та інших (не
публіцистичних) текстах.

Свого часу Д. С. Лихачов висловив припущення, що першою пам яткою, яка

пов язала Москву із київською спадщиною, був нині втрачений Троїцький
літопис, укладений 1408 р.8 Дослідник, хоч і помилявся, але хід думки був,
здається, вірним. У традиціях давньоруського літописаня треба шукати
витоки «звичайної схеми».

Як неодноразово зазначалося, в основі «звичайної схеми» лежить

парадигма безперервного translatio, містичного і реального успадкування влади однією

державою від іншої. Саме ця парадигма в формі translatio ппрегіі є

фундаментальною для християнського, що більше православного усвідомлення
історичного процесу. Для Візантії було непорушною істиною, що царство Давнього*
завіту втілилося в царстві Нового завіту (цю концепцію митрополит Іларіон
втілив у формулі «Константинополь Новий Єрусалим»), а імперія Давнього
Риму перейшла у своє продовження Візантію, імперію ромеїв, де Константи*
нополь є Другим Римом (цю метаморфозу докладно пояснював Володимиру
Мономаху митрополит Никифор в одному із своїх послань до князя). Ідея
послідовного перевтілення єдиної вселенської імперії, земний образ якої є лише

емпірично іншим уособленням тієї ж самої сакральної сутності і, отже, не

означає перериву історичного поступу, була основоположною для візантійської

політичної культури.
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Таким чином, сама модель державного translatio була добре засвоєна на

Русі принайму протягом XI початку XII ст. Що важливо, ця парадигма
стала відома ще до початку місцевого літописання, навіть до загальноприйнятої
дати укладання «Повісті временних літ». Власне, ця літописна компіляція

створила першу ланку істеричної схеми, що нас цікавить, «Київ», поставивши це

місто в центр історичного процесу і ототожнивши саме поняття «Руська земля»

із київським княжінням («откуда есть пошла земля Руская и кто в Києве нача

первее княжити»).

Створення наступних ланок, а їх було кілька в XII ст., залежало від
традицій домонгольського літописання. Сьогодні для XII ст. ми знаємо два

повноцінно збережених місцевих літописання: Новгородське та Володимиро-Сузда-
льське, а для наступного, XIII ст. іще одне: Галицько-Волинське, кожне з яких

вважало історію власного міста безпосереднім продовженням історії київської.

Гіпотетично реконструюється літописання й інших центрів Русі Чернігова,
Рязані та ін., й ситуація з ними мало чим відрізнялася від, скажімо,
суздальської. Коли б історія розпорядилася інакше, хто знає, чи не відбувся б інший
відбір наступного етапу «руської історії» й замість Володимира в такій ролі

фігурував би, наприклад, Чернігів? Для нас важливо, що формування
наступної за Києвом ланки відбулось шляхом включення «Повісті временних літ» до

місцевого літописання. Тобто, ідея «звичайної схеми» народилася тоді, коли

вперше місцеві літописці взяли як початок текст «Повісті временних літ».

Про час такого об єднання можемо говорити, звернувшись до літописання

Північно-Східної Русі, представленої Лаврентіївським. Радзивіллівським
літописами та Літописцем Переяславля Суздальського.

О. О. Шахматов вважав основним джерелом Лаврентіївського літопису во-

лодимирський звод 1185 р. У свою чергу, цей останній використав гіпотетичні
літописи Переяслава Руського (доведений до 1175 р.) та Суздаля. Саме з

літопису Переяслава Руського запозичив укладач володимирського зводу

1185 р. текст «Повісті» у редакції ігумена Сільвестра 9. З цього часу всі

наступні зводи Володимиро-Суздальської Русі вважали обов язковим включати

текст київської «Повісті временних літ». Продовженням володимирського зводу
1185 р. був, за О. О. Шахматовим, володимирський звод початку XIII ст.,

доведений до 1214 р., і копія з нього у вигляді зводу Переяславля Суздальського
1216 р. (відбиті у Радзивіллівському літописі) 10. Усі вони містили ту саму

редакцію «Повісті временних літ», що й звод 1185 р.
Таким чином, з єднання київської історії з історією Північно-Східної Русі

відбулося не у XV ст., а, принаймні, на три століття раніше ". Уже в цих

ранніх зводах кінця XII початку XIII ст. Володимир виступає як безпосередній
правонаступник Києва. Розвитком такої історіографічної схеми став Лавренті-
ївський літопис, що доводив виклад подій до 1305 р., але укладений був 1377 р.
монахом Лаврентієм. Лаврентіївським літописом або ж літописом, що містив

тотожний текст, скористався компілятор Троїцького літопису, доведеного до

1409 р. і, очевидно, укладеного приблизно у цей же час 12. Саме в цьому
літописі історіографічна схема набула свого завершення: Київ через Володимир
був поєднаний із Москвою. Дальшим розвитком «звичайної схему «руської»
історії» стали московське літописання XV ст. та вже згадувана
«публіцистика» XV XVI ст.

Ми зупинилися на генезисі «звичайної схеми» зовсім не для розвінчання
вже неактуального міфу. Як здається, походження схеми саме із традицій
давньоруського літописання багато дечого пояснює у її новітньому побуті на

сторінках наукової літератури. Це стосується не тільки схеми Соловйова Клю-

чевського, про яку переважно мовилося досі, але й її антипода схеми

Грушевського. Докладніше про це йтиметься нижче, зараз хотілося б лише відзначити

один характерний штрих: момент «зшиву» місцевого літописання з київським

(для володимирського близько 1185 р., для галицько-волинського близько

1200 р.) в майбутніх концепціях історії Соловйова та Грушевського позначиться

таким чином, що буде означати коли не смерть, то остаточний занепад Києва,
отже «Київської Русі».

«Звичайна схема», як відомо, набула найбільшої деталізації в працях
С. М. Соловйова. Підготовлена кількома попередніми спробами (М. М.
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зіна, М. П. Погодіна), вона «узаконила представление о традиціонной
магистрали русской истории, идущей из Києва через Владимир в Москву» 13. Разом
з тим Соловйов дуже своєрідно трактував момент переходу від Київської до

Володимирської історії. Між ними та різниця, вважав історик, що в Київській

Русі панують стосунки родові та сімейні, які не залишають місця для
визрівання начал власне державної влади. Остання з являється в Північно-Східній
Русі з другої половини XII ст., і її поява пояснюється новим ставленням

князів до території князівства, ставленням, заснованим на відчутті й понятті

власності. Отже, незважаючи на безпосередній континуітет, між двома періодами
існує істотна цезура. Різниця двох начал, покликана в своїй ідеї пояснити

«перетікання» історії на північ (й, отже, замінити погодінську ідею міграції
населення), попри певну концептуальну привабливість, швидше руйнує такий

континуітет. Безперервність історії С. М. Соловйову вдається утримати лише за

рахунок стилю: «Первоначальная сцена русской истории, знаменитая водная

дорога из Варяг в Греки, в конце XII века оказалась неспособною развить из

себя крепкие основы государственного быта. Жизненные силы, следуя
изначала определенному направленню, отливают от юго-запада к северо-востоку;

народонаселение движется в этом же направлений и вместе с ним идет исто-

рия» 14. Цей рух і державного начала, і населення, і історії С. М. Соловйов

пов язував із часами Андрія Боголюбського. Фатальним для Києва історик
вважав пограбування військами Андрія 1169 р. Цей же рік став рубежем
для двох періодів: князь Боголюбський, оволодівши столицею Русі, не

перейшов, як його батько, туди на стіл, а посадив брата Гліба, лишившись у

Володимирі. Для Соловйова це означало, що «Київська Русь» припинила
існування, народилася Русь Володимирська.

У згаданій статті 1904 р. М. С. Грушевський не обгрунтував детально

альтернативної конструкції, відзначивши, що «Київський період перейшов не у

Володимиро-Московський період, а у Галицько-Волинський період XIII ст. й

пізніше у Литовсько-Польський XIV XVI ст.» Однак історик послався на

власну концепцію, розроблювану в університетському курсі та «Історії
України-Руси».

Незважаючи на те, що у повній відповідності до своїх народовських
переконань М. С. Грушевський наполягав на історії народу, а не державних

утворень, у яких народу доводиться існувати, схема історика багато в чому була

зумовлена саме державницьким підходом. До того ж вона виявилася такою ж

мірою «літописною», як і схема російської історіографії.
Як це відображено в «Історії України-Руси»? Перші два томи її з ясовують

історію Київської держави, наголошуючи поступовий її занепад після 1169 р.

(Ідея, запозичена у школи С. М. Соловйова.) У другому томі дається огляд «по-

одинових земель» Південної Русі, тих політичних організмів, які виділились з

єдиної колись держави. У третьому томі Київська держава припиняє своє

існування, а її історія плавно переростає в історію Галицько-Волинської Русі,
від якої після припинення князівської династії була вручена Русі Литовській.
Знаменно, що виклад галицької історії починається не з помонгольських часів,
а з княжіння Романа Мстиславича, тобто з рубежу XII XIII ст. З одного боку,

припинення існування Київської Русі автор відносить до 40-х років XIII ст., з

іншого ніби схиляється до висновку, що політичний центр держави
перемістився до Галича в момент об єднання Галицької та Волинської земель за

Романа.

Отже, конструкція М. С. Грушевського така: Київська Русь
Галицько-Волинське князівство Велике князівство Литовське.

Чи була схема Грушевського абсолютно оригінальною й до тих пір
невідомою, як це здавалося його сучасникам? Відповідь може бути однозначною:

вона була відома здавна і при цьому спиралася на старовинну, але відмінну від
великоруської літописну традицію.

Основним джерелом історії Південної Русі першої половини XIII ст. є так

званий Іпатіївський літопис, складений не раніше перших десятиліть XIV ст.

Але список його походить з першої половини XV ст. (близько 1425 р.). Цей
літопис (вірніше, його протограф) було завершено як літопис
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линський, що мав на меті представити послідовний виклад
галицько-волинської історії та династії Романовичів. Але Галицько-Волинський літопис лише

одна із частин Іпатіївського літопису (і близьких до нього списків Хлєбні-
ковського та Погодінського з Єрмолаєвським). Іншим компонентом є

літописання київське, представлене «Повістю временних літ» у другій редакції (до
1117 р.) та Київським літописом (останній запис під 1198 р.) 15. Таким
чином, Іпатіївський літопис в його нинішньому вигляді є об єднанням галицько-

волинського та київського літописань. Механічна дата цього об єднання
1200 р. (під 1205 р. читаємо запис про смерть Романа Мстиславича).
Зрозуміло, однак, що таке об єднання відбулося пізніше названої дати. Київський

літопис продовжувався принаймні до 1238 р.16 Але що з єднано Київський і
Галицько-Волинський літописи було не пізніше часів Данила Романовича, то

безперечно. Про це свідчить вступна стаття Іпатіївського літопису, яка

викладає послідовність київських князів від Аскольда і Діра і завершується
згадкою Данила: «А по Ярославе Володимир Рюрикович, Данило посади его в

себе место в Києве. По Володимире же под Даниловым наместником под

Дмитром взяша Батый Киев» 17. Очевидна тенденційність цього запису: він
визначає програму усього зводу побудувати лінеарну послідовність київських
князів, що завершилася галицьким Данилом, і таким чином зв язати воєдино

київську і галицьку історію.
Отже, перші два елементи схеми М. С. Грушевського Київ Галич

були закладені ще в літописанні другої половини XIII ст. У даному разі
літописна традиція, така проста, очевидна й від того така приваблива, зіграла
поганий жарт з наукою: механічне з єднання Київського й Галицько-Волинського

літописів, що припало на 1200 р., істориками (у тому числі й Грушевським)
було сприйнято як момент «переходу» від одного періоду до іншого 18.

Аналогічно й третя ланка Литва була закладена кількома століттями

раніше «Історії України-Руси». Повністю усвідомленою схема «Київ Галич

Литва» присутня уже у «Хроніці польській, литовській, жмудс'ькій і всієї Русі»
М. Стрийковського 19. Власне, хроніст мав на меті створити історію Литви і
саме тому іноді називає свій твір просто «Литовською хронікою» 20. Київська й

галицька історія для нього були інтергованими частинами історії литовської.
Хроніка М. Стрийковського набула величезної популярності у Східній Європі
протягом XVII ст., і її вплив на історичну думку тоґо часу годі переоцінити.

За іронією долі схема М. С. Грушевського 1904 р. згодом стала такою ж

«звичайною», як і та, проти якої була спрямована. На декілька десятиліть
вона стала канонічною для української історіографії. Цьому сприяли як

численні нагоди, якими історик користувався для пропагування своїх ідей (критику
«звичайної схеми», крім названої статті, ми знайдемо й у «Вступних
замітках» до другого видання «Історії України-Руси», і в короткому «Очерке исторни
украинского народа», і в «Ілюстрованій історії України-Руси» тощо21), так і,
без сумніву, приваблива опозиційність, яка в українській історіографії завжди

грала не останню роль. Схему «Київ Галич Литва», до того ж із

тотожними Грушевському хронологічними визначеннями етапів, відшукаємо у
класичних курсах О. Я. Єфіменко та Д. Дорошенка 22.

Навіть тоді, коли школа Грушевського була засуджена, а твори історика
визнані націоналістичними, його схему, попри словесні відхрещування, було

інкорпоровано до офіційної схеми радянської історіографії. Стандартна
конструкція, прийнята в науці радянського часу, стала своєрідним синтезом двох

схем: «звичайної» та Грушевського. її можна знайти у будь-якому загальному
курсі вітчизняної історії від «Истории СССР с древнейших времен» до

багатотомної «Історії УРСР».
Деякі уточнення, однак, були зроблені. Тепер мають на увазі, що після

1132 р. (дата смерті Мстислава Володимировича) Київська Русь припиняє
існування, поступаючись так званому періоду феодальної роздробленості, який

мислиться переважно як час втрати будь-якої державної цілісності. Одночасно
з другої половини XII ст. на полюсах Давньої Русі починається визрівання
двох політичних утворень: Володимиро-Суздальського та Галицько-Волинського
князівств, які, власне, після 1240 р. і стануть нащадками Київської держави.
Дві обставини серйозно зменшують наукову вагу такої «гібридної» схеми.
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По-перше, датою переходу до періоду феодальної роздробленості визначено

смерть одного з київських князів, Мстислава Володимировича, але навряд щоб

смерть, хай навіть і такого могутнього князя могла виступати як соціальне
явище. Здається, її походження є цілком історіографічним (принаймні, для

радянської науки): у 50-ті роки книга Б. Д. Грекова «Київська Русь»
вважалася нормативною. Хронологічно автор обмежив її правлінням Мстислава

Великого. Таким чином, остання глава книги була представлена як остання подія
київської історії.

По-друге, самій концепції феодальної роздробленості притаманні риси
старої концепції «удільного періоду», а від неї новітня історіографія запозичила

концепцію цілковитої державної деструкції, безконечної міжусобної анархії
й самостійного способу життя окремих земель 23. Отже, концепція феодальної

роздробленості не привела до якісно нового уявлення про тип держави, а

лише стала синонімом і замінником старої термінології.
Виклад матеріалу у загальних курсах також засвідчує залежність від

дореволюційної історіографії. Коротко вказавши на існування самостійних земель,

що колись були складовою частиною єдиної держави, увагу концентрують

переважно на двох: Володимиро-Суздальській та Галицько-Волинській з тієї

причини, що вони начебто були «найсильнішими» чи «наймогутнішими». Схема

варіюється з незначними відмінностями: іноді припускають, що Київ продовжував
підтримувати, щоправда, вже тільки за традицією, державну єдність аж до

татарського погрому і тільки після нього Київська Русь розпалася на дві
незалежних держави: Володимирське й Галицько-Волинське князівства.

Сказане дає підстави твердити, що принципової концептуальної обробки
схема руської історії протягом XX ст. не зазнала. Нинішні уявлення про києво-

руську спадщину не є результатом нового теоретичного осмислення матеріалу,
а лише механічним об єднанням двох старих схем, що ведуть свій початок від
Соловйова та Грушевського.

* ♦ *

При наявності двох схем руської історії жодна з них не може

претендувати на істинність. Відкидаючи обидві схеми, не маємо на меті запропонувати

якусь третю, а на підставі джерельних матеріалів перевірити бодай

частину викладеної схеми. З трьох її ланок нас цікавитиме дві:
«Київська Русь» та поділ її історії на два річища. Чи так елементарно відбувалося
це в дійсності і, головне, коли це сталося? Отже, повторимося, коли

перестала існувати «Київська Русь»?
Концепція С. М. Соловйова та його послідовників про перетікання київської

історії у володимиро-суздальську була не примітивною даниною

великодержавним настроям і не просто бажанням слідувати за долею правлячої
династії Рюриковичів, а логічним наслідком загальних поглядів на розвиток

державної влади. Для М. С. Грушевського, який змушений був
обгрунтовувати саме право на існування окремої української історії, важливо було
знайти для неї точку опори саме на Півдні Русі, а нею могло бути лише

Галицько-Волинське князівство.

Ці вихідні моменти новітніх обробок обох літописних схем містять

суперечність вже у своїй побудові. Те, що ми знаємо про стан Русі одразу після
1237 1240 рр., не дає підстав констатувати збереження державності
лише у Галичині та Володимирі-на-Клязмі. Продовжував жити Новгород,
зберігалися вогнища державного життя у Чернігівській землі, у Полоцьку й Турові.
Різними, звичайно, були політичні потенції цих організмів, але їх існування

лишається фактом.
Очевидно, що в центр усієї конструкції було поставлено долю Києва,

безпосередньо ототожнену із долею держави. Сплюндрування його (1169 р. для

Соловйова, 1240 р. для Грушевського) в усіх схемах означало руйнацію
самої держави. Такі твердження небезпідставні, тому спробуємо розібратися в

них.

Але спершу щодо терміну. Під «Київською Руссю» в усі часи розуміли
приблизно одне і те саме: такий стан держави, коли Київ здійснював своє

панування над усім конгломератом давньоруських князівств. Називалося це по-різ-
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ному: першістю київського столу, родовим старшинством київського князя,

ідеєю київського старійшинства тощо. Але мало бути і якесь «матеріальне»
втілення цієї ідеї, механізм, що здійснював би реалізацію її в політичному
житті протягом такого тривалого часу. Отже, під «Київською Руссю» надалі
розумітимемо певний політичний режим, що ставив Київ над усіма іншими

землями Русі й за якого володіння Києвом забезпечувало князю права на

здійснення загальноруської влади24. Цей політичний режим грунтувався на ідеї
столичності (тобто «старійшинства») Києва та на пов язаній з володінням
столицею ідеї генеалогічного старшинства («старійшинства») київського (тобто

великого) князя.

Таким чином, можна розширити питання: коли припинила існування
названа політична система, а володіння Києвом перестало бути підставою для

главенства над іншими руськими землями?

Сьогодні не варто повертатися до проблеми 1169 р. Постулат
остаточного занепаду Києва після цієї дати виявився хибним 25.

Проблема 1240 р. значно складніша. Про долю київського князівського

столу після татарського погрому М. С. Грушевський писав в одній із ранніх
монографій. Висновок історика був невтішний: монголи повністю зруйнували увесь
політичний лад Київської землі. «После монгольского нашествия прекратилась
и династическая связь Киевщины с Галичем и Владимиром, здесь вовсе

прекратилась княжеская власть, прекратился тот государственный строй, который
сближал ее с северо-восточным и с юго-западным княжествами» 26. На зміну

державній організації прийшло відновлення населенням «первоначального

строя автономных общин». Що то були за «первісні автономні общини»,
М. С. Грушевський не пояснював. Значно важливішим є інший висновок

історика: починаючи з 1240 р. Київ не мав свого князя, або, що ближче до тексту

Грушевського, жодний князь у Києві не сидів. Це майже безсумнівно. Значно
важче погодитися з іншим твердженням: «Киевщина не принадлежала ни се-

верным, ни галицко-волынским князьям» 27.

Усе якраз навпаки, і це дуже важливий пункт для нашої теми.

Князь, справді, у Києві не сидів, але це не означало, що ніхто не вважався

київським князем. І претендентів було досить.

Татари застали Київ в княжіння Михайла Всеволодовича, який «бежа по

сыну своемь перед Татары в Угры» 28. На дуже короткий час Київ захопив

якийсь смоленський Ростислав Мстиславич 29, але невдовзі був вигнаний

Данилом Романовичем Галицьким: «Данил же еха на нь и я его, и остави в немь

Дмитра, и вдасть Кыев в руце Дмитрови обдержати противу иноплеменьных

язык безбожьных татаров»30. Це, здається, вперше за всю київську історію
князь, що володів столицею Русі, не побажав залишитися у місті, а вирішив
володіти ним здалеку, покладаючись на свого посадника. Ця ситуація ближчим
часом повториться принаймні двічі й стане характерною рисою «київського

княжіння». Дмитро справді боронив Київ від татар, і вони захопили його в

полон 1240 р.31
Від 1240 до 1243 р. немає ніяких відомостей про те, хто був київським

князем. Очевидно, ним залишався Данило. А 1243 р. у порядок володіння
Руською землею і Києвом втрутилося нове начало татарська воля. Ярослав
Всеволодович володимирський змушений був відправитися в Орду, де одержав

від хана Київ. Як свідчить Лаврентіївський літопис: «Батый же почти Ярослава
великого честью и мужи его, и отпусти и рече ему: «Ярославе, буди ты старей
всем князем в Русском языце» 32. Ярослав, ставши київським князем, також

не «сів» у Києві. У 1245 р., «обдержашу Кыев Ярославу боярином своим Еико-

вичемь Дмитром» 33.
Але в наступному, 1246 р. Ярослав Всеволодович «нужною» смертю загинув

у Монголії34.

У тому ж 1246 р. з Угорщини повернувся колишній київський князь

Михайло Всеволодович. І одразу подався до Орди, як каже літопис, «еха Батыеви,

прося волости своее от него» 35. Хоча в цьому повідомленні деякі дослідники
схильні бачити спробу Михайла закріпити за собою Чернігів, вірогідність того,

що мова йшла саме про Київ, не менша. Михайло не вперше після своєї втечі

намагався повернути його одразу ж після татарського погрому він
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рував свої права на Київ, повернувшись і «живяше под Києвом во острове» 36<
Лише через три роки по смерті Ярослава доля Києва була вирішена в Орді

остаточно. 1247 р. Андрій та Олександр Ярославичі поїхали до Батия, але той

послав їх до Монголії за остаточним вердиктом. 1249 р. «кановичі» вирішили:
Олександр одержав Київ і Русь, Андрій Володимир. «Тое же зимы приеха
Олександр и Андреи от Кановичь. И приказаша Олександрови Кыев и всю

Руськую землю, а Андреи седе Володимери на столе» 37.

Період 1246 1249 рр., отже, лишається «незаповненим» ніяким князем.

М. С. Грушевський слідом за М. С. Соловйовим гадав, що Київ було
призначено Олександру іще батьком Ярославом; Невський князь став київським

одразу ж по смерті Ярослава38. Монгольська воля лише закріпила існуюче
становище. Але, можливо, події розвивались інакше. Під 1250 р. при описі

Данилової подорожі в Орду читаємо: «Данилови Романовичю, князю бывшу
велику, обладавшу Рускою землею, Кыевом и Володимером и Галичемь»39.

Навряд чи це згадка про давно минулі часи. Та й рік Данилової поїздки дуже

характерний: в цей рік знову вирішувалась доля Києва, і вирішилась, як ми

бачимо, не на користь Данила. Великим київським князем, а отже,

старійшиною і верховним сюзереном над усіма руськими землями татари зробили
Олександра Ярославича Невського. Володимирський стіл відійшов молодшому

брату Олександра Андрію. Андрій недовго втримався на ньому: вирішивши ліпше

«бігати, ніж цесарям служити», він був позбавлений володимирського
княжіння 1252 р.

40 Олександр же знову відправився в Орду за підтвердженням
своїх прав: «Йде Олександр князь Новгородьскыи Ярославич в татары. И отпус-
тиша и с честью великою, давше ему стареишиньство во всей братьи его» 41.

Хоча в цій фразі нічого не говориться власне про Київ, але зміст її

очевидний Олександру знову дали столицю. Підтвердженням того є вірогідна
звістка Густинського літопису під тим-таки 1252 р. про те, що Олександр випросив
собі у Орді «княжение над всею Рускою и Московскою землею и над всеми

князи» та титул Олександра у згадці про його смерть, де Густинський літопис

називає його «московским и киевским князем 42. Можемо, отже, стверджувати:
до смерті Олекандра Ярославича , що сталася 1263 р., саме він утримував

велике княжіння, а це є незаперечний доказ того, що й саме це велике київське

княжіння (тобто «Київська Русь») існувало.
З моменту смерті Олександра відсутні певні дані про те, хто був київським

князем. Але існує стійка літописна традиція, згідно з якою Київ і надалі
знаходився в руках північних князів. Ми свідомі того, що в основі кожної

традиції, якою б апокрифічною вона не здавалася, лежить коли не дійсний факт,
то, принаймні, впевненість сучасників у тому, що він відбувся або все мало

відбутися саме так.

Уже згадуваний Густинський літопис у записі про смерть наступника
Олександра, його брата Ярослава Ярославича, називає того князем «литовським і

київським», а під 1305 р. сповіщає: «Паки начать в Києве княжити Иоан

Данилович Калита» 43. Ця остання дата, можливо, і не випадкова. Ряд непрямих
даних дає можливість припускати, що протягом першої чверті XIV ст. татари

знову намагаються відродити велике київське княжіння як реальний
політичний інститут і протиставити його володимирському княжінню 44.

Прийшовши у Східну Європу, татари, звичайно, не винайшли для Русі
ніякої нової державної організації. Це взагалі було не в їх правилах. На

підкорених землях вони задля здійснення свого панування завжди намагалися

використовувати вже існуючі політичні структури 45. Саме вони й ставали

інструментом утримання завойованих країн у стані безумовного послуху.
Монголи виявилися значно проникливішими, ніж пізніші історики. Вони

виявили, що Русь все ще являє собою єдину державу з єдиною центральною
владою київського князя. Саме на цей інститут вони й зробили ставку,

підтримавши його своїм авторитетом і силою. Фактом лишається, що татари
довгий час вважали Київ столицею Русі, і це засвідчив, наприклад, Плано Кар-
піні. Не вина монголів, що їх зусилля виявилися марними і з кінця XIII ст.

їм довелось формувати новий політичний центр велике володимирське
княжіння. їх політика щодо Києва у 40 60-х роках дає підстави для висновку:

«Київська Русь» продовжувала існувати принаймні до цього часу, і не як
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«ідея єдності», а як реальний політичний організм. Це, в свою чергу,
висвітлює час передмонгольський, коли, як здається багатьом дослідникам, Київ
втратив значення будь-якого політичного центру. Знову доводиться констатувати,

що таке враження викликане лише перегрупуванням літописного матеріалу на

користь, з одного боку, Північно-Східної, а з другого Південно-Західної Русі.
Отже, нині існуючі схеми державного розвитку XII XIII ст. щодо терміну

«Київська Русь» наполягають на розділі єдиної до того держави й історії на

два незалежних річища. Ці концепції не є результатом наукового аналізу, а

ведуть своє походження від схем середньовічних літописців і в новітні часи

були пристосовані до певних наукових уявлень. Історіографія опинилась під
впливом своїх джерел: поки продовжується Київський літопис, у істориків є

враження цілісності Русі, її київського характеру. Із припиненням київського

літописання припиняється й життя «Київської Русі». Насправді «Київська

Русь» як політичне явище продовжувала існувати й значно пізніше. її «смерть»
була спричинена не феодальною роздробленістю XII ст., а монгольською і

литовською політикою кінця XIII початку XIV ст.

Ще чекає свого дослідника тема національної й державної самосвідомості
східних слов ян XIV ст. І не буде дивним, коли виявиться, що, незважаючи на

різні політичні процеси цього століття, які чимдалі більше розтягували Русь
на різні боки, продовжувало існувати й бути впливовим уявлення про неї як

єдину Київську державу.

* * *

Повернімось, однак, до нашого визначення «Київської Русі» як історичної
метафори. Доказів такого твердження ми свідомо шукали не в конкретних
тлумаченнях поняття тим або іншим автором. Ми намагалися виходити з того, яке

місце відводилося «Київській Русі» у загальних схемах української та

російської історії. Саме той факт, що «Київській Русі» відведено якесь певне місце в

лінеарно осмисленій історії Східної Європи, на нашу думку, незаперечно
свідчить про метафоричність цього поняття.

Наукова метафора виникає як перенос значення слова, пристосованого для

однієї області знання, в іншу, є семантичним нововведенням, в

якому відчувається метафоричне «напруження» між дослівним (етимологічним)
значенням терміну й новонабутим 46. Таким чином, це розширення значення

стає евристичною моделлю, що дозволяє нетрадиційно усвідомити явище. Отже,
очевидна невідповідність між традиційним словесним значенням і новим є

головною характеристикою метафори.

Неважко помітити, що саме такою є генеза терміну «Київська Русь». Його

створило «напруження» між буденним осмисленням «Русі» як Росії, столицями

якої виступали Москва та Петербург, та прикметником «київська», що надавало

цій «Русі» незвичного терпкого присмаку. Тотожними були й впроваджені
інтелігенцією початку XIX ст. назви «Україна», де «напруженням» стала

невідповідність між «руською» історією та «руською» самосвідомістю й очевидною

розбіжністю з «великоруським» началом, та прийнятий українською
історіографією термін «Україна-Русь», народжений з необхідності усвідомити Русь як

частину національної української історії.
У момент виникнення метафори семантичний перенос усвідомлюється, але

завдяки радикальному закріпленню в культурі метафори «баналізуються»,
втрачають свою напруженість й гостроту і врешті-решт об єктивуються у
мисленні дослідника. В результаті вони неконтрольовано керують розумінням
певних явищ 47. Саме такої еволюції зазнало поняття «Київська Русь». З часом

воно було інкорпоровано до загальної ієрархії метафор вітчизняної

історіографії, фундаментальними для якої залишаються поняття «розвитку» (що
пізніше було усвідомлено як «прогрес») та «генезису». Безперечно, в підвалинах

будь-якої загальної концепції історії Східної Європи знайдемо саме ці

метафори безперервного розвитку та генеалогічного успадкування, що

поширюються не тільки на окремі події, а й на цілі періоди. «Київська Русь», отже, стала

однією із супутніх метафор, що мають диференціювати й узасаднити ідею

загалом безперервного історичного процесу, а відтак сприймемо це як
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тацію вона може існувати лише в межах подібного роду уявлень, поза

їхніми рамками втрачаючи свій смисл.

Історіографія знає вже кілька спроб позбутися метафор еволюції та

генезису, тобто того, що в ній залишається від белетристики та, за висловом

Л. Февра, літургії. Очевидно, що коли такого роду віяння торкнуться
вітчизняної історії, вони приведуть до кардинально нового історіографічного образу
минулого Східної Європи, де метафорі «Київська Русь» не залишиться місця.
Зараз це видається необхідним. Справедливо, однак, і протилежне: кожний
спосіб бачення минулого є історично і культурно релятивним, а отже, кожний
є іманентним щодо своєї культурної традиції й жодний не може претендувати
на останню глибину істини.
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ДО ДЖЕРЕЛ

ЩОДЕННИК
ОЛЕКСАНДРА КІСТЯКІВСЬКОГО

Постать Олександра Федоровича Кістяківського (1833 1885) не належить

до відомих, оскільки надбання «буржуазної» юридичної науки за радянський
час кваліфікувалися як «факультет ненужных вещей». При такому ставленні

доробок українського вченого-юриста не вивчений і не поцінований. Певною

мірою це стосується і громадської позиції вченого, дуже близької до українського
національного руху.

Народився О. Ф. Кістяківський в сім ї священика з Чернігівщини. Дід же

його, Омелян Васильович, був кріпаком графа І. А. Безбородька. Завдяки
своїм природним здібностям і працьовитості подружжя Кістяківських отримало
від Безбородька вільну з землею і житлом. У цьому доленосному акті чи не

найбільша заслуга була баби О. Ф. Кістяківського Марфи Софронівни, яка

служила у маєтку графа і давала лад і в коморах, і на городі, і в саду, а

особливо у теплицях з екзотичними цитрусовими. Згідно з тогочасною традицією
Олександр мав піти батьківським шляхом. Позаду лишилося навчання у

повітовому духовному училищі, семінарії в Чернігові, але кар єра священика не

приваблювала юнака. Він вступив до юридичного факультету університету
св. Володимира у Києві, після закінчення якого кілька років служив у Сенаті

та Міністерстві народної освіти. Згодом захистив магістерську дисертацію,
слухав лекції у Віденському, Гейдельберзькому, Берлінському, Неаполітанському
і Римському університетах. Захист докторської дисертації відкрив шлях до

посади екстраординарного і ординарного професора на кафедрі карного права
і судочинства Київського університету. Розробки молодого правника

стосувалися загальноєвропейських традицій криміналістики і звичаєвого українського
права. Він готує до видання «Про права, за якими судиться малоросійський
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народ» (1879). На працях О. Ф. Кістяківського, зокрема і підручниках,
навчалося не одне покоління юристів.

Чільне місце в житті О. Ф. Кістяківського посідала громадсько-політична
діяльність: він був членом Південно-Західного відділення Російського

географічного товариства, брав участь у роботі Старої громади, очолював Київське

юридичне товариство, працював в Історичному товаристві Нестора-літописця,
багато часу віддавав організації Рубежівської колонії малолітніх

правопорушників, був спершу членом, потім головою адміністрації Городищенського
цукрового заводу. Цей перелік залишиться неповним без згадки про те, що

Олександр Федорович був членом-кореспондентом Російського географічного

товариства, дійсним членом Товариства шанувальників природознавства,
антропології і етнографії, почесним членом Петербурзького і Московського університетів.

Особливе місце у творчому доробку вченого займає епістолярна спадщина,

зокрема, щоденник, який він регулярно вів протягом 1874 1885 рр. З його

записів О. Ф. Кістяківський постає не тільки як вчений, але й громадський діяч.
У щоденнику відображено багато подій, зокрема, і з історії діяльності
органів самоврядування у Києві (О. Ф. Кістяківський був гласним міської думи),
Київського університету; міститься інформація і викладено пропозиції

професорів щодо політичних подій, описано участь вчених у суспільно-політичному
житті, тут же роздуми про професійну чесність, моральність, авторитет.

У щоденнику багато уваги приділено діяльності Старої громади у Києві,

стосункам з М. П. Драгомановим, П. О. Кулішем, В. Б. Антоновичем, М. І.

Костомаровим, О. Я. Кониським, П. Г. Житецьким, М. В. Лисенком, Ф. К. Вовком,
Г. П. Галаганом, родинами Симиренків, Білозерських. Слід також відзначити,
що О. Ф. Кістяківський спілкувався і листувався з великою кількістю

службовців місцевих установ, вчителями, священиками і дає у щоденнику досить

влучні характеристики своїм сучасникам; У цьому плані щоденник багате

джерело маловідомих фактів.
Цікавими будуть для читача і відомості про сімейне життя Кістяківських,

зокрема, про тогочасні традиції домашньої педагогіки. Всі п ять синів
О. Ф. Кістяківського отримали вищу освіту і стали в майбутньому
провідники вченими, юристами, громадськими діячами.

Оригінальністю відзначаються роздуми вченого про тогочасне європейське
і російське політичне життя, прогнози щодо майбутнього народницького руху.
Великі сподівання покладалися О. Ф. Кістяківським на еволюційний шлях

суспільного розвитку, він мріяв про те, що у суспільстві пануватимуть закони, а в

державі діятиме конституція.
Перші спроби видати «Щоденник» О. Ф. Кістяківського припадають на

передвоєнні та післявоєнні роки, потім робота відновилася на початку 70-х, але

тему визнали «неактуальною». Зараз робота над виданням щоденника

продовжується в Інституті української археографії АН України, упорядники: М. І. Бу-
тич, І. І. Глизь, О. О. Франко, В. С. Шандра, відповідальний редактор І. Л. Бу-
тич.

Пропонуємо уривки із «Щоденника». Оскільки щоденник, особливо в

перших книгах, зберігся не зовсім повно, а на час його копіювання в передвоєнні
роки був у значно кращому стані, то частина тексту відтворюється згідно з

довоєнною копією.

1874

[...] ЗО. [Март].

Неприятно и скверно на душе. Месяца полтора назад был Кулиш Между

прочим, просил 1000 р. взаймы. Я обещал взять из банка взаем под вексель, обес-

печенный моим домом, и дать ему. Дело длилось до cero дня. Я не брал назад

слова. Только вчера я решился ему отказать. Побуждения: две с половиною

тыс[ячи], отданные мною на деражинское предприятие, не только не дали мне

дохода, но, по всей вероятности, лопнут. Финансовые мои обстоятельства не в

завидном положений. У меня долгу около тысячи. Дом требует ремонтировки
тысячи в две. Жалованья и доходов с дома едва стает на прожитье. Семья

увеличивается. Брат Федор с огромной семьей не обеспечен: нужно рассчитывать на
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черный день. Капитал, который я ему дал в 1600 р., конечно, недостаточен. Се-

стре2 я помогаю. Племянника содержу на свой счет. У меня есть кому помогать

и есть о ком заботиться. Под влиянием всех этих соображений я решился

нарушить данное весьма опрометчиво . слово, чем самому попасть в дурное

экономическое положение. Я поступил так, как поступает господин, обещавший

жениться и затем увидевший, что исполнение слова принесет ему несчастье. Лучше

разорвать теперь слово, чем тогда подвергаться величайшим неприятностям. Тем

не менее я чувствую, что на душе скверно. Не имею я того характера, который

вдруг в состоянии охватить предмет и сразу сказать нет, когда это нужно

сказать. В денежных делах поэтом и гуманистом можно быть настолько, насколько

это не вредит экономическому положенню семьи. Что за доброта, которая,

отнимая кусок от своей семьи и людей близких, отдает его более отдаленному. Тут

сумма благосостояния не увеличивается. Кулиш был всегда несколько барин в

своей жизни. Их двое. Он хочет себя на старости обеспечить. Но отчего же мне,

хотя и более молодому, не заботиться о том же. Кулиш как-то высказал, что

я богатый человек. Значит, есть такое мнение. Людям колет глаза то, что я имею

некоторое обеспечение, дом, за котор[ый] я заплатил 13 1/2 т. р. и который стоит

теперь 20 т. р. Кажется, я доказал, что я человек не преданный мамоне, когда

я покинул практику, которая давала мне тысяч добрых восемь дохода и в

будущею сулила многое. Наконец, что это за обеспечение? Лиши меня места сегодня,

и я превращусь в нуждающегося человека. А что со мною могут сочинить

подобную историю, доказательством тому служит секретная обо мне бумага, в

которой я поименован и скептиком, и разрушителем нравственности, и семьи, и

всяких других подобных добродетелей. [...]

30, Окт[ябрь],

Были в квартире покойного Ив [анише] ва3, чтобы пересмотреть бумаги.

Сцена, устроенная Слив [чане] ким4. Недоумение, откуда. Поиски. Ни одного клочка

не только сочинения, которое он писал по выходе в отставку и о котором всем

говорил, но и курса. Вероятие о похищении и скрытии. Разъяснение. Сестра
покойного полоумная. Образовалась вокруг нее шайка, в состав котор[ой] входит

след [ователь] X. и член управы адвокат С. Вероятно, все будет обработано
посвойски. Неотыскание курса и сочинения делается понятным. Сказывали, С-в,
женатый на племяннице, намерен просить освидетельствовать полоумную. Ключи

у С [ливчанско] го. И[ванише]в умер глупо. Не распорядился. Тетка 83-х лет

осталась без средств. Племяннице ничего. Сестре все, у полоумной растащат.

Жалко библиотеки и сочинений. Им место в у [ниверсите] те.

1875
Февраль, 4, Вторник.

Выбор город [ского] головы. Демидов5 письмом и телегр [аммой] окон-

чат [ельно] отказался. Серьезныя партий было две: Бунге 6
и Войтенко 7. Эйсман 8

тоже имел приверженцев. Бунге получ [ил] 37 и 28, Войтенко 33. Я подал за

него. Почти все считали Бунге головою. Он бы не отказался. Кандидатура его

была давно подготовлена. Выборы остальных, за исключением, впрочем, Эйсмана,

получившего 31 и 34, считались одной формальностью. На деле вышло не то.

Митюков 9
получил 53 и 12. Стоявшие за Войтенка все подали голоса за

Милюкова] из нежелания видеть головою Бунге. Многие из давших голос Бунге этого

не предвидели, не были предупреждены и по добродушию клали белые

Митюкову]. Жребий пал на более индифферентного: Митюков до сих пор не заявил

себя интриганом. Партии не имел. Человек с головою. Малорабочий. Трудов за

душой не имеет. Прилично, однако, ловкий и хитрый. Хитрость и ловкость,

впрочем, пассивные. Этими, однако ж, качествами, а не трудами он создал себе

карьеру. Покойный Иванишев его терпеть не мог за то, что он всегда мог

лавировать очень ловко, Мит[юков] с Эйсманом на ты. Будем слушаться его. Увидим,

что из этого выйдет.

Февраль, 7. Пятница,

Совет экстраордин [арный]. Спросить: нет ли препятствий со стороны

университета быть Мит [юкову] головой. Разумеется нет. Стал работать. Написал
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несколько строк. Пришел Драгоманов. Кажется, первая встреча после возвра-

щ[ения] из-за границы не натянутая. Лучицкий 10
сидит доцентом. Нет больше

повода. А что выйдет из сего мужа? Драгоманов остался обедать. Пред его

виходом приехали Симиренки11. Кстати: Драгоманов хотел его видеть. Зачем, не

сказал. Думаю, за денежною помощью по изданию. Условились о времени сви-

дания. С Симиренком у меня было совещание по одному юридич [ескому] вопросу.

Дело шло о приглашении, сделанном одним жидом, вступить в компанию по

покупке Завадовки12. Предложение клонилось к тому, чтобы пустить других

кредиторов Никитина в трубу. Я не советовал Сим[иронку] принимать участие:

дело бесчестное и юридически рискованное. Затем приехал Войтенко. Конфиден-

циальный разговор о предстоящих выборах заступающего место головы и членов

управы. Я высказал ему свой взгляд на направление будущей деятельности

Милюкова], он друг Эйсмана; он ближе к Бунге по строю своей натуры, чем к Вой-

тенку, хотя сам и плебейского происхождения. И опять управление будет
исключительно в руках чиновников и богатой буржуазии. Войтенко, представитель
средней руки купцов и мещан, может не пройти в заступ [ающего] место головы.

Жаль будет. Городское управление опять пойдет одностороннє. Забыл было

записать: Драг[оманов] сообщил: Главное управ [ление] печати требует от Гогоц-

кой13, чтобы она на место больного Снежко-Блоцкого14 избрала себе ответствен-

ного редактора. Г[огоц]кая обратилась к Слават [инскому] 15
и Демченку 1б.

Нашли к кому. Славатинский легкомыслен, непостоянен в мыслях, ненадежен, хотя

владеет живим умом и бойким пером. Демченко человек солидный, рассудитель-

ный, но с головой, крайнє медленно действующей. То, что другой сработает в час,

Демч[енко] будет канючить целую неделю. Два года тому назад начал он

печатать диссертацию. До сих пор успел напечатать только три листа. Демченко
крайнє ограниченных способностей, хотя и человек вполне основат [ельный] в кру-

ге своих знаний и в круге понятий, ему доступных. Деятельным редакт[ором]
он быть не может. Разве вторым Снежко-Блоцким? Драг|оманов] сообщил, что

Славатинский в своих воспомин [аниях] о Нежинском лицее написал было

несколько сочувственных слов о Ждановиче17. Кто-то из пересматр [ивающих]
рукопись написал против Ждан[овича] мазурик. Сл [аватинский] устыдился и вы-

черкнул.

[Февраль]. 10-го. Понедельник.

[...] Начались выборы. Из 31 кандидата выбрано всего три: Савицкий 18,
человек, страдающий запоєм; Ивенсен19, бывший полицмейстер, небезызвестный

взяточник в свое время, и Хряков 2о, один из болыпих киев [ских] коммерсантовъ

человек вовсе не расположенный заниматься городскими интересами. Я получил

23 изб [ирательных] и 40 неизб [ирательных]. Итак, милостивый государь, вы хо-

тели порисоваться своим отказом, провесть мою идею несовместимости

профессуры с должностию члена городской управы. Вам и этого не удалось. Может быть,

и хорошо: будете больше широкомудры. Если бы это удалось, сказали бы

рисуется. Не удалось, скажут: хотел попасть в управление, не выбрали. Ведь же

по городу баяли, что страстно желаю попасть в управление. Итак, гласные не

в состоянии были сойтись на 5 чел. Решили ограничиться тремя и приступили

к выбору заступающего место. Выбран Ивенсен и немец, и старый плут. Вероятно,
друг мой Модестов

21
останется доволен. Профессор в душе чиновник, и ему сим-

патичен Ивенсен, человек ровно ничего и никого не представляющий, чем

Войтенко, действительный представитель многочисленного подольского населення.

Февраль. 17. Понедельник.

Был Симиренко. Дело з Зеликиным не состоялось. Сердечно рад. Мой совет

подействовал. Симиренко не втянулся в сомнительн [ое] дело. Вручил 500 р. на

издание рукописи «Права, по кото[рым] судится малороссийский народ*.

Условились летом съехаться в Карлсбаде. От меня отправился к Д [рагоманову].
Кажется, прошено было пособие на издание.

Март. 5. Среда.

[...] Насчет выбора головы. Речь о Терещенке22. Общий вывод: едва ли

надежей. Богатство Терещенко нажито сомнительными путями в Севаст [опольскую]
войну23. Рассказывают, что он был в стычке с генералами и вообще военны[ми],
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доставлявшими порох из Шостенск [ого] завода. Порох в действительности не

доставлялся. Ворованный делились. Терещеика богатство вырос[ло] вдруг, как Гинц-

бурга и других. Придется остановиться на Эйсмане, Бунге опасен, хотя наиболее

деловит. Как управл [яющий] конт [орой] банка будет сильно прессировать на

купца. Дурно окружен. Имеет шайку из Шульги [на]
24

и Рен[ненкамп] фа25.

Март. 27. Четверг.

[...] Твердо решил сложить с себя звание гласного. Оно мне не к лицу.

Пользы я на этом месте не принесу. А время трачу. Вести борьбу? Мелкую,

ничтожную, в своем муравейнике ей, не стоит труда. Находиться в напряженном

состоящій, возбуждать и свои и чужие страсти, вызывать ненависть из-за чего?

Из-за баллотировочных ящиков смешно и глупо. Другое дело, если бы была

поддержка. Тогда бы мелкая победа имела бы для интриганов и хитрецов острастку.

Тогда бы они знали, что им не позволят заниматься передержкой и шулерством

в делах. Нам раз навсегда нужно убедиться, что в обществе есть два класса

людей: одни хитрые, коварные, сдержанные, умеющие владеть обстоятельствами,
умеющие опутать и привязать интересами известное число лиц, люди бесприн-
ципные, правдами и неправдами обделывающие свои делишки. Таковые Бунге,
Рен[ненкампф], Сидоренко26. Есть же другой класе людей, которых натура вле-

чет к отстаиванию принципов. Они к этому только и способны. Они вздумают

играть другую роль, все равно они прорвутся. К таким натурам, кажется,

принадлежу и я. Это не заслуга, а природа.

Март. 28. Пятница.

Встал в 8 ч. Взялся за работу. Не вязалась. Обуяла какая-то спячка. Приход

Слюсаревского27 вывел меня из апатии. Этот студент приходил ко мне посовето-

ваться. Дело в том, что с некоторых пор близко знакомые ему гимназисты

подверглись эксплуатации политических пропагандистов. Эти неизвестные залетные

птицы успели до такой степени наэлектризовать человек 8 юных гимназистов, что

они готовы бросить гимназию и итти в народ. На вопрос мой, кто такие эти

пропагандисты, он ответил, что не знает, так как они стараются уходить, когда Слю-

с[аревский] приходит к своим знакомым. Слюс [аревский] спрашивает юных птен-

цов, какую цель они имеют. Ответ итти в народ. Зачем? То знают те, кот [орые]
невидимо руководят пропагандой. Спрашиваю: каким образом эти пропагандисты

отыскивают свои жертвы? Ответ: ищут встречи с гимназистами и выпытывают,

кто у них лучшие ученики. Затем внезапно являются к ним, начинают льстить

их самолюбию, те уже польщены одним обращением к ним. Важные, мов, мы

умы, когда к нам обращаются. Я, конечно, высказал Сл [юсаревскому], что я

считаю величайшим бедствием для молодежи, гимназической притом, пропитыва-
ние жгучими политическими идеями. Это равняется раннему употреблению
спиртныя напитков. Советовал Сл [юсаревскому] употребить все свое влияние на юных

птенцов. Спрашиваю, куда ж глядят гимназические педагоги? Ответ: сделан

урок с плеч долой. А инспекторы вроде Пясецкого 28
проводят пред молодыми

людьми мысль о том, что лучший молодой человек тот, кот[орый] умеет

скрывать свои чувства и свои настоящие мысли. Поэтому юнцы и говорят, что они

хотят уйти из этого заведення, в кот[ором] систематически приготов[ляют] под-

лецов.

Март. 29. Суббота.
Встал в 8 ч. Не гулял. Стал работать. Работа не спорилась, чувствовал

усталость. Разбит, измучен. Болезненная впечатлительность враг мой. Нет, я не

гожусь в общественные деятели. Я не обладаю ни хитростию, ни коварством, ни

изворотами. Я весь соткан из сомнения. Почти весь день пролежал, или,

правильнеє, провалялся. Посетил меня серб Николич. Не хочет брать пособие в 60 руб.,

кот[орое] ему назначено под условием увольнения из библ [потеки]. Скоро затем

пришел Волков 29, посоветоваться по поводу ареста студента Волькинсона. Сей

студент был вхож в так называемый вертеп, существ [овавший] на Васильковск [ой]
и состоявший из студенческого сброда и некотор[ых] девиц. Одна из этих девиц

жз радикализма перешла в объятия жандармского поручика... главного в Києве

агента Ш отд[еления]. Она все выболтала. Волькинсон приглашая в свою дерев-
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ню двух других студентов. Сколько можно судить, для пропаганды, под именем

кузнецов. Это, впрочем, пока не выяснено. У него же отыскано письмо Каблеца э0,
последнее время жившего вместе с ним. Каблец ныне улетел, как говорят, в

Лондон. Говорят, что это дичь очень интересная для охотников Ш-го отд[еления].
Это тот самый, кот[орый], говорят, на экзамене обозвал Рен [ненкампфа] подле-

цом. Это было, когда я был за границею. Я сказал Волкову, что в настоящее

время трудно дать путный юридический совет. Определить свойство вины Вол[ь-
кинсона] при неопределенных данных невозможно. Притом же в политических

делах вину часто преувеличивают.

Апрель. 3. Четверг.

[...] По возвращении домой читал газеты. В 20 № «Голоса» 31
напечатана

статья Лысенка32, малороссийского композитора, горячий ответ на статью Z, по-

мещенную в «Русском вест[нике]» 33. Говорят, никто другой, как Ригельман34.

Сей муж взводит на украинофилов разного рода обвинения в беззаконных стрем-
лениях. Обвинения, конечно, идиотические, с объективной точки зрения, но не

безопасные в полицейском отношении для лиц, им обнесенных. Статья Лысенка

искренне горячая. Мне не нравится ее конец, как будто просительный, когда он

обращается к редактору «Голоса», говорит: «Объясните, почему я преступник и

враг отечества?» Наивный литератор! С этими господами говорят не таким голо*

сом или молчат.

Апрель. 17. Четверг.

Гласными старой и новой думы дан был обед Дондукову 35
по случаю

избранна его почетным гражд [анином] гѵ Києва. Обедающих было человек сто. Было

приглашено несколько человек в качестве гостей: губернатор, два архиерея

Порфирий и Филарет; Дрентельн 36, начальник округа. При всей антипатии моей

к подобным обедам я принял участив по нескольким причинам: страха ради

иудейска; Дондуков человек порядочный, веселый, деликатный и

нерасположенный полицействовать, что в наш век всяких подозрений и реакций имеет большое

значение, наконец, вертись не вертись, а приходится если не быть, то казаться

практическим человеком. Жизнь невольно втягивает и заставляет не чуждаться

людей, а то съедят. Первый тост был Донд [уковым] предложен за государя.

Встречен был обычным «ура!». Затем Рен[ненкампф], творец сего обеда и

искатель ныне благорасположения администрации, сказал похвальную речь Д[онду-
к]ову за его труды и содействие городскому самоуправлению. Последовал тост.

Селецкий 37
произнес речь, в кот [орой] описывая подвиги супруги Д [ондуко] ва

по делам благотворительности. Тоже тост. Дондуков в ответ им обойм сказал, что

он вменяет себе за великую честь почетное гражданство г. Києва, говорил о

трудностях, с кот[орыми] приходилось бороться прежнему составу городского само-

управления, желая тем, как казалось, оправдать Демидова. Затем последовали

частные тосты за сидевших генералов, за губернатора, попечителя. Казалось, никто

не решался предложить тост за Ренненкампфа. Тост Демидова предложен был

еще прежде Дондукова. Поднялся Сциславский, поляк, гласный прежней думы,
и предложил тост за деятелей прежнего состава думы, и в частности за князя

Сан-Доната и Рен [ненкампфа]. Отклик самый ничтожный. Грешный человек, мне

показалось, что кто-то даже шикнул. Вероятно, шиканье это продукт моего во-

ображения, известным образом настроенного. Вечером приехал отец. Мы его

встретили на вокзале.

Апрель. 24. Четверг.

[...] Он 38 сообщил [мне], что Юзефович 39 [на] обеде в честь Дондукова про-
износил реп [лики] против украинофилов, указывая на Др [агоманова], Житецко-
го 40, Беренштама 41, Чубин[ского] 42

как на людей опасных, говорил Донд[укову],

куда вы смотрите? В заключение прибавил, что он сам доведет до введення шефа

жандармов и самого государя. Защитниками явились [Пясец]кий и Сидоренко.
Сам Донд[уков] не проронил ни одного слова. Говорят, что Юзе[фович] не на

шутку приготовил донос в Ш-е отд[еление]. Кроме того, написал статью для

«Киевлянина» самого зажигательного свойства. Даже официальная цензура не

решилась пропустить. Дело перенесено в Глави [ое] управление цензуры. Юзефо*

24



вич действует в согласии с Шульгиным. Думаю, что подстрекатель сей по-

следний. Речь шла о Лучицком. Др [агоман] ов сказал, что сей муж всегда будет
на стороне силы, облеченной властию. Посмотрим. Я убежден в том, что он от-

платит черною неблагодарностию тем, кот [орые] его поддерживали. Одно слово

и он бы провалился. Впрочем, я поддерживая его по убеж[дению и] по уваже-

нию к его трудолюбию. Др[агоманов] сказал, что [труды его но]сят ремесленный
характер.

1876
Январь. 20. Вторник.

Лекция двухчасовая утром и вечером. Вручил студентам для прочтения

статью в 52 № «Педели»
43 Громницкого44. На вечерней лекции в заключение бесе-

да об институте адвокатов и о наших адвокатах. В 8 ч. вечера застал Павла 4S.

Известие о крайне плохом состоянии денежного рынка. Телеграф [ировал] Сими-

ренку, что банки не дают денег. Банкротство Вайнштейна 46
в 4 мил. и потери

Одесск[ой] конторы грозят банкротством частному коммерч [ескому] банку. Со-

вместителям приходится переживать трудную пору. Да и нам не весело. Трудное
положение дел админ [истрации]. С ее банкротством бедствие для брата Федора,

кот[орый] может лишиться места врача. Я потеряю свои крохи малых

обережений. Я и Павел лишимся вознаграждения за наш труд. Пусть будет, что будет.
Поручаю себя охране благих сил. А пока не иссякла энергия буду работать. [...]

Январь. 23. Пятница.

Встал в семь часов. Работая до двух над курсом р[усского] уг[оловного]
суд [опроизводства]. В два часа пришла Котляревская

47
с визитом. Проболтали

часа полтора о сем, о том, а больше ни о чем. Бойкая дама с московским отпе-

чатком. Заходил Сущинский48, товарищ и жилец в моем доме. Возвратился из

двухнедельного отпуска, пред которым были почти месячные вакации. Нездоров

дядюшка, нужно было посетить больного. Одни, как Матвеев49, ездят во время

чтения лекций на практику в Сан-Донато, около Флоренции, или в Белую
Церковь к гр. Браницким, где проводят по три недели во время даже ревизии

министра; другие во время чтения лекций ездят в Тамбовскую губернию, так,

для отдыха и развлечения, после отдыха и развлечения. Третьи сидят в Києве

за банковским прилавком и не читают лекций или читают старину глубокую.

А министерство все это видит и знает, и само разрешает, а все-таки твердит о

германских университетах. Царя-то в голове нет, принципы ему чужды. Вот,
если человек, [не угод]ивший министерству и признанный опасным для

правительства], станет писать статьи в журналах, как Д[рагоманов, тог] да ему ука-

жут на то, что он занимается [не своим] делом.

Февраль. 3. Вторник.

Встал в Ѵ28. Гулял. Встретил Демченка. Рассказал ему о разгроме чигирин-

ских крестьян 50. Солдатик, передававший Саську
51

некоторые сведения, сам уча-

ствовал в экзекуциях. Солдаты, как вши, объели крестьян и полуистребили их

домашних животных, домашнюю птицу, овец, свиней. Крестьяне, подавая на

стол обед, повторяли: «Ешьте сегодня наше хозяйство, а завтра начнете пить

нашу кровь и есть наше тело». Рассказчик, солдатик, уверял, что плач, вопли

и эти слова довели его до того, что он не мог есть приготовленных таким кро-

вавым способом блюд. В экзекуции засечены были одиннадцать человек. Многие

искалечены. Иных взяли в тюрьму. Скоро будет суд. И это все ради того, чтобы

наделить ни за что ни про что чиновников вроде Богославского 52. Этот и негодяй

и ипокрит лет десять играл роль либерала, везде кричал о том, что его считают

красным. То есть, этим маневром он хотел отвести глаза от своих преступных

действий. Нажить состояние в 200 000 или 150 000 р. на службе честным путем

невозможно. Человек очень ловкий. Чтобы прикрыть свои действия и задобрить,
он в 64 и 65 гг. давал должности молодым из украинофилов. В высшей степени

интересно узнать, действительно ли Бунге тоже получил ферму в разоренной и

обобранной местности или нет. Позор не может ложиться на человека

бездоказательно. Демченко обещал написать своему брату, мировому судье Чигиринского

уезда, чтобы он доставил точные сведения.
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Февраль. 9. Понедельник.

[...] Зашла речь о Гейкинге53, жандарме, приобретшем известность в Києве

по поводу студенческих арестов. Сей жандарм говорит, что он скоро покинет сию

профессию. Этот субъект, впрочем, не из мрачных, а из болтающих и

добродушних, если только животное, известное под именем агента ПІ отд [еления],
способно к добродушию. Раз в разговоре с Кравц[овым] 54

он сказал: «Не смотрите

на меня, как на синего, и во мне есть нечто человеческое». Жандарм, говорящий

таким языком, это сытый шакал.

10-е [февраля]. Вторник.
Встал в 7 ч. Возвратившись домой, застал лаврских иеромонахов отца

Венедикта и другого. Приехали за советом по делу о несостоятельности лаврского

переплетчика Тетеруковского. Обанкротился вследствие разгульной жизни, игры
в карты и всяких спекуляций. Теперь полиция не выдает по совершенно наглому

постановлению принадлежащих Лавре книг на 10 тыс. руб., отданных Тет[еру-
ковскому] в переплет. Я воспользовался сим случаем, чтобы сообщить известие

о решении лаврского дела с Эльперином. После отъезда их пришел Павел, брат»

и объявил, что дело Гоголя, сестры писателя, полиция признала спорным. Наглое

решение. Я сделался невольным пове[ренным] по сему делу. Лет пять тому назад

г-жа Гоголь, когда я [принимая] еще дела, поручила наблюдение за признанием

претензии ее и ее племянников [Быковых] в конкурсе [Трощинс] кого на сумму

более 41 т. руб. [Прославившийся не] менее матери Митрофании, Овсянникова и

друг[их всероссийских] мошенников, Мясников купил у этого негодяя по

[слабости огромное] имение Кагарлик, пустив вместе с Трощинским [почти всех его]
кредиторов на 2 мил. в трубу. Продажная [палата Києва] во главе с Колмако-

вым55, продажный прокурор Колбасьев, [торгующее] правосудием губернское

правление под руководств [ом] советн[ика] Долинского и нагло продажный Сенат

утвердили купчую и вводы во владение. Лишенные единства кредиторы, действо-
вавшие врознь, проиграли дело. Я было и забыл про эту претензию. В апреле

и має прошедш[его] года вдруг узнаю, что конкурс с плутом во главе фон Юн-

ком, длившим конкурс более 10 лет, должен постановить окончательное

решение. Я явился в конкурс и сообщил Юнку, агенту Мясникова, чтобы он сообщил

сему последнему, что я заявлю протест и не допущу до окончания конкурса, если

Мясников не сойдется. Моим верителям, и в том числе малолетним, приходилось

от оставшегося у Трощин [ского] имущества по іѴгк. на рубль. Права малолет-

них давали возможность возобновить споры против самой покупки Кагарлика.

Действительно, Мясников явился и предложил мировую 50 коп. за рубль. Я одоб-

рил и обратился к верительнице, кот[орая] с дорогою душою согласилась. Я тор-

жествовал, что устроил доброе дело. Но торжество мое было преждевременное и

напрасное. Я должен был знать, что Мясников, сорвавшийся со скамьи подсуди-

мых за подлог духовного завещания, имеющий своим поверенным знаменитого

Бильбасова, тоже сорвавшегося со скамьи подсудимых за подлог, не исполнит

честно своего обязательства. Настало 1-е ноября, он не уплатил по обязательству.
И вот бьюсь, не добьюсь. Подкупленная полиция с Никитиным, младшим полиц-

мейст[ером], с Ивановым и с Красицким продали правосудне, признав дело

спорным, между тем как 21 т. есть только половина того, что сей мошенник должен

малолетним. За 10-к[опеечные] кражи и мошенничества судят уголовным суд[ом],
а такой крупный мошенник, как Мясников, спокойно разгуливает по белу свету.

Февраль. 17. Вторник.

[...] При посещении киевской тюрьмы, он 56 нашел в ней около трехсот

человек, большею частью молодых униатов Седлецкой и Люблинской губ[ерний],
пересылаемых в отдаленные губернии административным порядком за несогла-

сие обратиться в православне. Бедный народ. Лет 100 150 назад политики твоих

предков преследовали, таскали по тюрьмам, пытали, вешали и притесняли за то,

чтобы был верен предковскому православию. Ныне другие политики тебя жмут,

насильничают, таскают по тюрьмам, вырывают из родины, ссылают на чужбину

за то, что ты хочешь остаться верен той вере, тем обрядам и обычаям, в которых

ты родился, кот[орые] всосал с молоком матери, сжился, кот[орые] ты не хочешь

изменить по приказу. Эта пересылка в отдаленные губ[ернии] есть только отры-
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вок из целого ряда притеснений. Она только немного открывает ту завесу меро-

приятий, которыми сопровождалось обращение униатов Седлецкой и Люблинской

губ[ерний]. Теперь приходит мне на память губернатор Громека57, насильно

вытаскивавший органы из униатских церквей.

Февраль. 18. Среда.

[...] От брата отправился к Симиренку сказать ему, что крещение Игоря 58

назначено на 6 ч. сегодняшнего вечера. Я пригласил кумом, да потом и каялся.

Приглашение это было порывом чистого и искреннего чувства приязни, которую
я чувствую к этому человеку. Вот десять лет, как я с ним знаком, и кроме бла-

городных чувств и добрых дел, я от него другого не видел. В начале января,

вскоре после рождения Гори, он приехал в Киев и посетил меня. Долго мы бе-

седовали по душе. На выходе он спросил, как здоровье жены. Я ему ответил

и тут же в порыве теплого чувства, спросил его, не хочет ли он быть кумом.

Он согласился. Но едва он вышел, холодный рассудок начал работать и

доказывать, что я сделал практическую ошибку. Мои добрые отношения, мои сердечные

чувства, моя домашняя жизнь по этому непременно подвергнутся пошлым, от-

вратительным пересудам и сплетням моих товарищей, как врагов, так и друзей,
о которых сказано: защити меня Бог от друзей, а с врагами я сам расправлюсь.

Скажут: ухаживает за фабрикантом, угодничает мамоне. Ведь в прошедшем

году, в «Голосе», в одном фельетоне было сказано о каком-то украинофиле, уха-

живающем за сахарозаводчиками. Не знаю, на кого намекали, на меня или Чу-
бпнского? Ведь года три тому назад, по возвращении моем из заграницы, когда

Славатинский увидел у меня портрет государя, не купленный, а доставшийся
мне после ликвидации конкурса Красовского, то как-то невзначай, в лектории, в

присутствии профессорской компании он меня так попрекнул этим портретом, как

будто я, кот[орый] считаюсь свободномыслящим человеком, начинаю

холопствовать, заискивать и превращаюсь в иконопоклонника. Не то, чтобы я не питал

чувства глубокого уважения к государю, освободившему от рабства 22 мил[лио-
на], к которым принадлежал мой дед, напротив, в душе моей я всегда его считаю

и буду считать лучшим человеком среди русского народа и замечательным дея-

телем новейшей истории. А меня тогда оскорбила та пошлость, та мизерность

тона, подозрение, что я хочу великим образом для каких-нибудь мирских благ

заявить себя правительственником. И кто же мне это говорил? Человек, кот[орый]
со спокойною совестию пожирает ужин у такого субъекта, как Линниченко 59,

у нравственного бездельника, взяточника и казенного вора. Человек, кот[орый]
с полным благодушием посещает вечера нравственного ничтожества и воплощения

всяких пошлостей, как Матвеев. И этот человек упрекает другого за внешнее про-

явление уважения к такому человеку, как Александр II. Вот, имея в виду по-

шляков, я стал раскаиваться, что пригласил С[имиренка] кумом. В раздумьи

я решился было изложить ему откровенно мои сомнения и сказать, что я не

беру фактически назад своего предложения, что пусть он считается действитель-

ным восприемником, но только не фигурирует юридически, для того чтобы наши

человеческие отношения не были опошлены чужим взглядом, сплетнями и

перекосами тех, которые любят заглядывать в чужую душу и находить в ней то,

чего в ней нет. Долго я боролся с собой и носил сию мысль. Наконец высказал

Саше60. Посоветовавшись, мы увидели, что и туда болячо, и туда горячо: как

примет отказ, неловко. И вот мы решили совершить обряд крещения без всякой

торжественности, без всякого общества, пригласив не Федорова, нашего универ-

сит[етского] свящ[енника] и моего товарища, а протоиерея Колосова, настоятеля

Троицкой церкви. Симиренко просил отложить на завтрашний день. [...]

[Февраль] 19. Четверг.

Прочел также корреспонденціи© Молчанова61 из Львова в <Киев[ский] теле-

гр [аф]» 62
о положений партии русского народа. Самая сильная и влиятельная

партия святоюрцев б3, к кот [орой] примыкает все духовенство. Партия галицийских

украинофилов, находящих [ся] в связи с русскими, или, правильнеє, с киевскими,

не находит даже поддержки в студенчестве. Святоюрцы на нее клевещут,

распространяя слух, что она орудие польских интриг. Обвинение, тождественное по

наглости с тем, которое распускается насчет Драгоманова и К°. Едва ли можно
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заподозрить Молчанова во лжи относительно силы святоюрцев и слабости партии

«Правды» б<. Говорят, что самыми деятельными апостолами обращения седлецких

и люблинских униатов явились галицийские священники, перешедшие в Россию,

число кот[орых] простирается до 150 чел[овек]. Факт замечательный. Он указы-

вает, за кем пойдет галицкий народ за народолюбцами ли в духе «Правды»
или за попами, предводимыми святоюрцами. Трудно против рожна пратти.
Всякий либерализм должен разбиться о симпатин космического свойства галицийско-
го народа. Соединение его произойдет с Россиею не по программе Драгоманова,
может быть, и более либеральной, а по программе святоюрцев, на помощь ко-

т[орым] придет русская правительственная сила, руководимая объединяющимся

духом великороссийского племени. Дело Драгоманова как политика следует

считать проигранкым. Сфера его деятельности может выразиться только культурный

влиянием. [...]

Февраль. 26. Четверг.

После завтрака разбирал старинные рукописи Полтавской ратуши,

присланные мне Сторожевским65. Эти рукописи составляют драгоценный материал для

исследования действия магдебургск [ого] права в Малорос [сии]. Вечером не поехал

в думу. Не хочу я своим присутствием одобрять плутовства теперешней управы.

В 6 часов приехали два кредитора Тетеруковского лаврского переплетчика с

просьбою, чтобы я содействовал сделке их с Лаврою, состоящей в заключении

мира и в передаче переплетни купцу Иванову. Я обещал, принимая во внимание

то, что этим способом можно прекратить войну и заключить мир.

Февраль. 28. Суббота.

Встал в 7 ч. Делал прогулку. Сел за продолжение курса. Около 7г12 ч.

явился Кулиш. Оживленный разговор и завтрак. Речь шла о Драгоманове. Кулиш

выразился о нем как о политике. Я рассмеялся. Драгоманов политик. Более

наивно и с меныпим пониманием своего положення трудно действовать. Я ука-
зал Кулишу на непоследовательность, невыдержанность драгомановского ума и

поведения. Драгоманов пишет свои известные, помещенные в «Вест[нике] Евр[о-
пы]» 66

статьи, в котор[ых] поминает в числе деятелей почти добрым словом

Шульгина, Юзефовича, Галагана67. Драгоманов в числе цивилизаторов малорус-

ского края ставил в 1869 г. Шульгина. Кулиш говорит, что даже в «Киев[ском]
телегр]афе» 1875 г. он напечатал анонимную статью, в кот[орой] Юзефович фи-
гурирует в числе добрых малороссийских деятелей. Когда после долгих отне-

киваний он должен был сознаться, что статья им написана, Кулиш сказал ему,

в таком случае деятелей малороссийского дела нужно искать и между деятелями

III отдел[ения]. Затем Драг[оманов] в має прошедшего года, призванный к Ан-

тоновичу-попечителю, кот[орый] объявил ему, что министерство предлагает ему

подать в отставку, просил Антоновича 68
доложить м [инистерству], что поведение

его и его сочинений не дают основания к такому распоряжению м [инистерства],
для удостоверения чего представил свои сочинения на малороссийском языке.

Сделавши это, желая и надеясь этим путем достигнуть отмены министер [ского]
распоряжения, Антонович изъявил согласие написать в м [инистерст] во в духе,

благоприятном для него, он тотчас же отправился в Галицию. Поездка его в

Галицию, где за ним сл[едили русские] и галицийские шпионы, сделалась тотчас

известна правит [ельству. Юзефович, вероятно, со] своей стороны возобновил

донос. Это, [говорят, послужило окончательным] основанием для его увольнения.

По[ крайней мере, так говор]ил Делянов69 Иконникову70. По Києву между

[людьми, расположенными сплетничать насчет] Др [агоманова], ходили расска-

зы, что Др[агоманов] в Галиции являлся на народные сходки, говорил речи. Все

это, можно [думать, сплетки; наверняка можно сказать, что] Драгоманов ничего

не сд[елал предосудительного в Галиции]. Но [самая поездка его во Львов была

верхом неблагоразумия, капита]льною непоследовательностию [ввиду его желания

остаться в у [ниверситете]. Так ли поступает политик. Нет, Др [агоманову] нужно
было бы поучиться у своего приятеля Антоновича 71. Вот пол [итик, так

политик]. О нем потом. Даже я, по натуре человек [с великою дозою] наивности,

вечно делающий промахи, и грубые, [по части поли] тики, даже я, возвращаясь

из Карлсбада, остановился во Львовском вокзале и не был в городе, в кот[ором]
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у меня достаточно знакомыя: так поступил я с той целию, чтобы не дать повод

подлецам на меня наушничать, хотя я лет восемь, как вовсе отстал от всякой

малорос [сийской] политики, не утратив любви к моей родине. Кулиш согласился

со мной, что Др[агоманов] не политик. Он сказал, что из разг[оворов] с ним он

вынес убеждение, что Др [агоманов], не находя ни одного сословия, проникнуто-

го мал [ороссийской] идеею, думал в молодежи создать эту среду.

Наивный человек, хотел найти устой для такой громадной идеи в среде самой

неустойчивой, непостоянной, видоизменяющейся, не выработанной, способной ко

всяким увлечениям. Общее наше мнение: жаль, что Др[агоманов] сорвался с

петли, оторвался от почвы, естественной, и что своротил с научного пути. Куда

он пойдет, где оснует свою деятельность. В Галиции поляки, немцы и святоюрцы

не дадут ему житья. Они его спровадят в двадцать четыре часа. Для украино-

фила и славянофила Австрия, несмотря на ее конституцию, более неблагоприят-

ная почва, чем наша матушка Россия. Ударится ли он в космополитический со-

циализм он окончательно потеряется, превратится в того бездомного, беспоч-
венного эмигранта, кот[орый] хиреет, оторвавшись от земли, как древний Антей.

Кулиш сказал, что у Др[агоманова] есть задатки, что [бы пойти по] этой дороге.

Я бы не желал ему этого от души. [В Ѵ22 ч.] Кулиш ушел. Я взялся за продол-

жение моего курса. [Работая] до 4 ч. Не обедал. В 7 ч. приехал Яснопольский 72,
проф. умирающего Нежинского лицея. Просидел с час. Я просил его навестить

меня, когда можно застать Лазаревского 73, с котор [ым] я хочу видеться, чтобы

побеседовать насчет собранна матер[иалов] о магдебургском праве.

[Март] 4. Четверг.

[...] Разговор с полицмейстером о содержании чиновн [иков]. Он выразил,

тонко, впрочем, мысль, что пока не обеспечат хорошим содержанием полиц [ейских]
чин [овников], не перестанут они смотреть на сторону. Я же думаю, что обеспе-

чение будет только содействовать, но не поможет в нынешнем поколений поли-

цейских, развратившихся до мозга костей. Они взяточничают не для одного со-

держания, но и для наживы. А может ли государство дать такое содержание,

кот[орое] бы позволило составлять состояние.

Март. 5. Пятница.

[...] В 60-х годах, когда я жил у Белозерского74, дамы, хоть бы и сама Бе-

лозерская75 и ее сестра Елена, яыне Веселовская, проповедовали, теоретически,

впрочем, что женщина имеет право увлекаться одною похотью. Я тогда доказывая,

что это разврат, а не эмансипация. Под эмансипацией я разумею освобождение

путем развития и образования духа от предрассудков и всякой пошлости и

мерзости. Помню, Елена Ген рассказывала с восторгом, как одна девица или дама,

прожившая с богатым селадоном
76

два или сколько лет, получила потом от него

хорошее обеспечение на всю жизнь. Нет, будет ли брак венчанный или нет,

сойдетесь ли вы с женщиною, разорвав связь с вашей венчанною женою или

мужем, но фактический, или, как у нас его называют, гражданский брак должен

быть связью столько же плоти, сколько и духа. Иначе это скотство.

[Март]. 6. Суббота.

[...] Во время завтрака пришел Кулиш. Беседа приятная. Он прочел мне

программу журнала, кот[орый] он намерен издавать. Конечно, это тысяча первый
его проект. Думаю, что ему не разрешат. Рассказал мне о своем посещении

Юзефовича. Итак, вот образчик единодушия малороссийской солидарности. Юзефович
является доносчиком на Драгоманова. Когда-то предал в руки полиции

Костомарова 77. А известный Кулиш делает ему визит. Кулиш, впрочем, свое посещение

мотивирует тем, что Юзеф[ович] когда-то делал ему добро. Так или сяк, но в

политическом отношении неладно. Собираясь итти на прогулку с Кулишом, я стал

печатать письма, говоря: «Нужно запечатать, чтобы, по крайней мере,
затруднить Лайминга78, кот[орый] занимается и цензурой, и подчитывает письма».

Кулиш на это мне заметил, что такого человека, как я, намекая на мой образ
мыслей, чуждый революционности, писем подчитывать не станет. На это я

заметил, что лет пять тому назад была из м [инистерст] ва бумага, в кот[орой]
сказано было, что до сведения государя имп[ератора] дошло, что такой-то про-
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фессор, т. е. я, проникнут мыслями разрушительного характера, что образ мыслей
его самый скептический, что он не прочь проповедывать теории, разрушающие

семейство, что он занимается судебною практикою и принадлежит к ловким ка-

зуистам, что если он осторожен на лекциях, то это показывает только, что он

ловкий человек. Эту бумагу спустя два года, когда я возврат [ился] из-за

границы, прочел мне попечитель] Антонович. В ответ на это Кулиш рассказал мне

историю своего ареста в Варшаве в 1847 г., своего заключения в Третьем отделе-

нии, суда там и политической ссылки в Тулу. Он уверял меня и я ему верю,

что он никогда не принадлежал к обществу Кирилла и Мефодия, основанному

Белозерским и Костомаровым в 1845 г., что, напротив. он даже предостерегал Бе-

лозерского, чтобы он не делал никаких затей и был бы осторожен. И, несмотря

на это, он был осужден в Третьем отделении и его признавали самым опасным

человеком, кот[орый] только умел концы в воду спрятать, что его считали ви-

новником всего, увлекшим и Белозерского. Последний становился перед Орло-
вым

79
на колени и клялся в невинности Кулиша, последний женат на сестре

Белозер [ского]. Но это служило только в пользу Белоз [ерскому] и во вред

Кулишу: ему приписывалась самая тонкая ехидность, кот[орая] погубила такого

прекрасн [ого] юношу, как Василий Мих [айлович]. На прогулке Кулиш сообщил

мне об известной сумме в 3000 р., собранной в начале шестидесятых годов

Костомаровым на малороссийские учебники для народа. Сумма эта лежит в банке

на имя Кост [омарова]. Ныне Костомаров завещал все свое имущество своей мо-

лодой-старой жене80, не оговорив ни словом эту сумму. Киевские деятели

посылали к нему послов для переговоров. Костомаров и слышать ничего не хочет.

Наконец, явился сам глава Драгоманов. Но переговоры не привели ни к какому

результату. Костомаров сказал, что суммы этой он не отдаст, разве бы министр

разрешил издание учебников на мал [ороссийском] язы [ке]. Я знаю, что давно

уже хотели вырвать сию сумму из рук Кост [омарова]. В [18] 63 г. об этом хло-

потал Коховский ныне генерал, тогда поручик, Симонов81. Беседовал около

того же времени и Кулиш. Последнему он не отвечал ни слова, как будто набрал
в рот воды, несмотря на то, что тот говорил 15 мин. о вручений ему сих денег.

Если Кост [омаров] не выдаст сих денег с целию присвоить, то это гнусно, если

же по другим причинам, с целию сохранить эти деньги от растраты, то тут ничего

дурного нет. Драгоманов хотел завладеть этими деньгами для своей, конечно, не

личной только деятельности, но Костомаров может и не разделять его убежде-
ний82. Этот эпизод, впрочем, свидетельствует о том, какое милое единодушие

господствует среди украинских деятелей. Каждый хочет быть своего рода гет-

маном, как в XVII в. известные, занесенные в историю деятели.

[Март]. 10. Среда.

[...] Вспомнил я переданное мне Антоновичем сведение о том, что комиссия

по малороссийским делам не состоится. Дело в том, что в авг[усте] м[есяце]
прошлого года, во время приезда государя, драгомановское дело было в разгаре.

Сделано было из министерств решительное предложение Драг [оманову] уволиться.

Приведение его в исполнение было приостановлено ради приезда государя, из

боязни какой-нибудь демонстрации. Наивные люди. Государь был в приезд свой

пропитая мыслями и важностью малороссийского движения. Это видно из того,

что когда попечитель] Антон[ович] на вопрос его, как в твоем ведомстве, отве-

тил, что все благополучно, он заметил: «А Драгоманов и его партия?» Но в

особенности такое настроение выразилось в том, что государь назначил комиссию

из Тимашева83, Потапова84, Толстого85 и сюда же присоединяя старого

доносчика Юзефовича. О сем назначений он объявил Юзефовичу лично. Последний
был вне себя от радости. Везде трубил, что он будет добиваться того, чтобы все,
наиболее заявившие себя своими малороссийскими симпатиями, были высланы

из Києва в Великую Россию с назначением их на хорошие места. Затем Юзефо-
вич носился со своим назначением, носился, ждал, ждал, не пропустил послед-

него тома «Архива»86, о Гайдама[ка]х, чтобы упечь В. Антон[овича], и вдруг

оказался на мели. Известие о несостоящейся комиссии привез сам

генерал-губернатор. Одною глупостию меньше.
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[Март]. 12. Пятница.

[...] Зашел к Кулишу. Его уже и вода умыла, уехал в хутор вместо того,

чтобы работать в Києве, как предполагал. Человек в высшей степени порывистый
и непостоянный. Так прошла его и вся жизнь. Таким он останется до гроба [...]
Саша сообщила мне, что Юзефович получил бумагу, в кот[орой] его приглашают

приехать в комиссию, и что Антоновичи оставляют Киев и продают дом. Узнав,
что сведения эти вышли из уст жены Ант [оновича], я подумал, что их нужно

сократить на 99%. В Ѵ29 час. мы отправились к Ант [оновичу]. Получение
бумаги, кажется, не подлежит сомнению. Но все остальное пока вывод фантазии:

дело остается в прежнем положений. Подвергшись нападкам Юзефовича за том

о гайдамаках, кот[орый] он сам пропустил, Антонович, предупреждая зло, был
у жандармского здешнего генерала Павлова, чтобы сообщить ему свою статью

о гайд[амаках] и предварительно переговорить. Тот обнадежил его и уверял, что

по его ведомству нет ничего дурного об Ант [оновиче], напротив, он был даже

раз по жандармскому ведом[ству] представлен к награде за труды по комиссии

о подделке актов в центральной ком[иссии]. Ант[онович] писал также и

Уварову
87 с подробным изложением обстоятельств дела. Уваров вел речь с самым

Толстым, кот[орый] сказал, что он по своему ведомству ничего не имеет дурного

против Антон [овича]. Чубинский в последнюю свою специальную поездку для

защиты украинофилов подал пространную записку Семенову 88, прося ее передать

Тимашеву. Вот в каком положений дело: все обнадеживают, но за действитель-
ность в будущем трудно ручаться. Дело в том, что ходит убеждение в Москве,
Петербурге и Києве, что Драгоманов-юноша, человек, собственно, не опасный и

вся суть украинофильства сосредоточивеатся в душе Ант [оновича], кот [oporo] не-

которые готовы считать таящим также и польские симпатин. То мнение об Ан-

т[оновиче] высказывается разнообразно: когда Драгоманова уволили, то Шульгин,

говорят, сказал: «Не по коню, так по оглобле». Котляревский, возвратившись в ген-

в[аре] из Москвы, передал слова самого Уварова о том, что в высших сферах так

смотрят на Ант [оновича]. Услышавши это, я тогда же Ант [оновичу] советовал

уволиться от председательства в отдел [ении] Географ [ического] общества 89, кот [орое]
считается очагом украинофильства. Он сначала согласился, но затем сказал, что

переговорит с жанд[армом] Павловым. Если последний скажет, что это отделение

на замечании, то он уволится, если же нет, то он останется. Затем, успокоенный

Павловым, он остался. Не знаю, что из этого выйдет. Я должен сказать, что

Антоновича] характер мне самому не симпатичен. Он действительно умеет за

другими ловко скрываться: сам он глубоко осторожен, но он своего товарища

никогда не попридержит. Вот хотя бы и Драгоманова. Он выигрывает вдвойне:

раз то, что он незаметен, в другой раз, играя в Молчалина 90, он всем угоден,

всем люб, всем нравится. Я, натура с некоторым нахрапом, с некоторою болтли-

востию, навязчивостию и откровенностию, по кременам не могу сносить

Антоновича]. Я его в значительной степени обвиняю за Драг [оманова], кот [oporo] он не

хотел сдерживать. Это я ему и в глаза говорил. Он оправдывался. Указанная

черта антоновичевского характера черта чисто польская, кот [орая] свойственна

многим польской цивилизации, хоть бы и Спасовичу91. Эта черта до того мне

противна, что я первый указал на нее в разговорах моих с Модестовым. Помню

мою беседу в Цюрихе, кот[орую] я вел с Модест[овым] в присутствии его жены

и Саши. Модестов не щадил красок для Антоновича, я его называя машинистом,

не допуская тех резкостей, кот[орые] дозвол[ял] себе Модестов. Этот разговор
поставил на дыбы и Сашу. Он же был началом разрыва Саши с Модестовым.

Женщины свое дело делают не мытьем, дак катаньем. Я почти убежден, что мой

разговор с Модест [овым] не остался без влияния на установление указанного

мнения на Антоновича. Теперь за это я каюсь. Я не мог этого предполагать.

Март. 17. Среда.

[...] Пред самым обедом принесли «Киев[ский] телегр[аф]», в котором я про-

чел известие о вызове Юзефовича в комиссию, говоря громко и напыщенно, по

малороссийским делам, говоря же вернее, по исследованию малороссийкой

пропаганды. Юзефович в своей поездке положил себе задачею добиться удаления

из Києва Антоновича, а может быть, и других, как-то: Житецкого, Чубинского,

Берешптама. Ужели они заденут меня? Я лет 8 9 как перестал быть украино-
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филом политической оттенка. У меня выдохся давно украинофильский
фанатизм 62, 63, 64-го годов, и я стал к украинофильскому вопросу относиться с хо-

лодным рассудком, оставаясь] верным народу, но убедившись в тщете полити-

ческих [вопросо]в. Я даже стал быть убежденным в том, что история, вопреки

моим симпатиям, идет к объединению славянства, в духе захвата российск[ой]
власти над славянскими племенами, и что идея федерации и самостоятельности

малороссийского народа есть химера. Впрочем, состояние нашего общества

таково, что ничего нет невозможного в том, что и их захотят съесть. Мое глубокое

убеждение в том, что нарушение украинофильских деятелей есть результат

подстрекательства партии совместителей Реннен [кампфа], Шульгина и компании,

что городские выборы, редактирование «Киевск[ого] телегр [афа]», поддержка
мною Войтенка были поставлены в связь и им навязана была философия
известными дельцами [...] В Антоновиче мне никогда не нравилось то, что он не мог

не играть двух ролей по самому положенню дела, по своему воспитанию, по

свойству нашей общественности. Духу моему противно было видеть и слышать,

как его одни считали революционером и красным, а с другой он являлся в

образе тихого агнца. Когда в Цюрихе Бакунин92, с кот [орым] я совершенно

случайно познакомился, меня спросил: «Ну что, как ведет себя известный агитатор

Антонов [ич] ?» Я ответил ему, что с [18] 67 г. имеет Анну на шее. Когда на

археологической съезде, при его открытии, Срезневский93 заключил свою речь

самым восторженный панегириком Антон [овичу], я был возмущен и этою пош-

лостию старого ученого, и той ловкостию, с которою более молодой ученый умел

пленить старого хитреца до такой степени, что забыты заслуги таких деятелей,

как Максимович 94
и Иванишев, кот[орые] все же сделали не меньше

Антоновича] по разработке южнорусской истории. Не скрою того, что тогда у меня

заговорило и то более низкое чувство, кот [орое] известно под наименованиём

зависть и которое я никак не могу искоренить в моей натуре при всей моей

борьбе. Но тем не менее, сколько я могу понимать себя, моей натуре противно

двуличие, двоєдушне, игра в две роли чего я органически сносить не могу,

видя торжество их, я безотчетно страдаю. Помню, в день открытия или после,

на другой день, когда у нас обедали Слават [инский] и Демч[енко] и заговорили

об апофеозе Ант[оновича], я не выдержал и сказал: «Да, Антонович ловкий

человек, умеет пленить людей, подобных Срезневскому». Вообще для меня

остаются неразгаданною тайною побуждения, из-за которых сей академик произнес

такой выходивший из ряду вон панегирик. Украинофильство он не любит.

Костомарова он в душе терпеть не может. Откуда же такое отношение к

Антоновичу]? Помню, я выразил это удивление в моем письме к Котляревскому. В Дра-
гоманове мне не нравилось то, что он хотел играть в большую партию. Оба они,

кроме того, старались создать какой-то культ для себя. Это меня отвращало от

них: я не раз выражался о том, что я не поклонник культа Антоновича Дра-
гомановского. Антонович человек с твердейшей нравственной конструкцией. На

нем отразилась более старая цивилизация польская. По выдержанности и

сдержанности, по умению скрывать свои чувства, казаться при глубочайшей
субъективности объективным, при огромном честолюбии и властолюбии являться

смиренником он принадлежит к людям недюжинным. Пред ним Драгоманов останется

всегда юношей. Живой, восприимчивый, литературно образованный, набивший

руку в писании газетных и журнальных статей, он способен скоро, но не глубоко
схватывать. В украинофильстве он был прежде довольно умеренных убеждений.
Во взгляде на людей он еще не так давно не только мирился с Шульгиным, но

в 1869 г. на обеде университетском поставил Шульгина в числе цивилизаторов

новейших Южной России рядом с Максимовичем, Пироговым95 и Павловым9в.

Явный винегрет. В статьях своих, написанных за границею и напечат [анных]
в «Вести [ике] Европы» об обрусении, он говорит о Галагане, Шульгине, Юзефо-
виче и tutti quanti97 как почтенных деятелях. И вот, по возвращении из-за

границы, он начинает являться более радикалом, не имея ничего радикального в

своей натуре. Надежды полагает на юношество, хочет сделаться его вожаком,

хочет его украинизировать, забывая то, до какой степени этот слой общества
непостоянен и изменчив, вследствие одной своей юности. При сем они оба очень

себя не забывали. Явно было, что они хотят, чтобы о них говорили, а когда при-

обрели орган, то их друзья стали говорить о них чуть не в каждом номере. По
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поводу изданных им песен 98
речь ведена была раз десять. Вот мой взгляд и мое

отношение к сим двум корифеям. Тем не менее я грущу о том, что с Драго-
мансзым так поступили. Удаление его из университета положительно вредоносно

в деле развития самобытности русского общества.

Мар?. 19. Пятница.

[...] В полученном № «Биржев[ых] вед [омостей]» 99
помещена довольно

обстоятельная статья о мошенничествах и взяточничестве североамериканской ад-

министрации. Белькнап, военный министр, изобличен формально в принятии под-

купов. Секретарь Гранта100 банком привлечен был к ответственности за участив

в злоупотреблениях по винному откупу. Североамериканский посланник в Англии

должен был подать в отставку, так как сдслалось известным, что он принимая

участив в одном банковском мошенничестве. Президент Грант явно покровитель-

ствует высокопоставлекным мошенникам. Наше время можно назвать по

преимуществу воровский. В пропілом годе разоблачено было во время процесса

Офенгейма взяточничество Гискры10\ бывшего австрийского министра, князя

Сапеги* 2 3 4 * * 7 8 * 10 * 122, маршала Галицийского сейма, и Вебера, придворного советника.

Недавно много писали о привлечении к суду двух министров Греции за продажу

епископских кафедр. [...]

Март. 22. Понедельник.

[...] Явился брат Павел. Он сообщил, что Шульгин приготовил было заметку
самого ядовитого свойства на счет Городищенской администрации по поводу

телеграми и статей, появившихся в столичних газетах. Нужно, впрочем, прежде
всего сказать, что телеграммы эти составлялись в одной из гостиниц Петербурга,
хотя они помечены из Києва и Одессы. В них говорилось, что ликвидация дел

Городищенской адм [инистрации] повлечет бедствия для рабочих сих заводов и

не может не отразиться на всей свеклосахарной промышленности Южной России.

В сущности, это и справедливо, хотя, может быть, и была доля преувеличения.

Расчет был этими телеграммами и статьями прессировать на Министерство финан-

сов, где Симир[енко] хлопотал о разрешении займа. Шульгин в приготовленной
заметке доказывая, что все это пустяки, что падение одного предприятия не

отразится так неблагоприятно на других, что все это фальшивая тревога. О сей

заметке узнал Завадский 10 3, член админ [истрации] и содержатель типографии, в

кот[орой] печатается «Киевлянин». Завадский тотчас отправился к Шульгину.

Первое слово Шульгина: «Вероятно, вы пришли по поводу заметки?» «Да».

Тут Шульгин пустился доказывать, что Симиренко украинофил, что он содей-

ствует украинофильской пропаганде, что он принимает на службу украинофилов,

кот[орым] и покровительствует, что у него в заводе был учителем Лободов-

ский104, переведший «Тараса Бульбу» на малороссийский язык. Шульгин и К°

превзошли в шпионстве и подстрекательстве правительства на преследование са-

мых ярых официальных доносчиков. Это 3-є отделение вне Третьего отделения,

гнездящееся в самом обществе.

Пантелеймон Олександрович. Куліш (1819 1897) український письменник, критик, історик,

етнограф, перекладач, громадський діяч.
2
Меланія старша сестра О. Ф. Кістяківського.

3 Микола Дмитрович Іванишев (1811 1874) український історик права, професор Київського

університету.
4 Василь Степанович Сливчанський київський домовласник, гласний міської думи.
8 Павло Павлович Демидов (Сан-Донато) (1839 1885) князь, голова Київської міської думи.

8 Микола Християнович Бунге (1823 1895) доктор політичних наук, заслужений

ординарний професор на кафедрі поліцейського права Київського університету, в 1859 1862, 1871 1875,

1878 1888 рр. ректор.
7
Федір Іванович Войтенко гласний Київської міської думи.

8 Густав Іванович Ейсман (1824 1884) магістр цивільного права Київського університету,

київський міський голова в 1872, 1878, 1882 1884 рр.

*
Каллінік Андрійович Мітюков (1823 1885) доктор юридичних наук, заслужений ординарний

професор на кафедрі римського права Київського університету.
'V Іван Васильович Лучицький (1845 1918) доктор загальної історії, екстраординарний

професор Київського університету.
і» Василь Федорович Симиренко (1835 1915) український промисловець, інженер-конструктор,

технолог цукроваріння, визначний меценат культури.
12
Село Завадівка Черкаського повіту Київської губернії.

18
Евдокія Іванівна Гогоцька дружина професора Київського університету С. С. Гогоцько-

го, власниця газети «Киевский телеграф».
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14 Сніжно-Блоцький офіційний, насправді фіктивний, редактор «Киевского телеграфа».
15 Олександр Васильович Романович-Славатинський (1832 1910) доктор державного права

Київського університету.
16 Василь Григорович Демченко (1831 1914) професор цивільного права Київського

університету.
17 Лев Іванович Жданович (1832 ?) професор кафедри законів державного управління

Ніжинського ліцею кн. Безбородька.
18 Михайло Степанович Савицький гласний Київської думи.
19 Ф, В. Івенсен заступник голови Київської думи.
20 Микола Григорович Хряков цукрозаводчик, гласний Київської думи.
21 Василь Іванович Модестов (1839 1904) філолог і публіцист, професор Київського

університету.
22 Микола Аргемович Терещенко (1819 1903) цукрозаводчик, меценат.
23 Йдеться про Кримську війну 1853 1856 рр.
**

Віталій Якович Шульгін (1822 1888) редактор «Киевлянина».
23 Микола Карлович Ренненкампф (1832 1908) професор Київського університету на кафедрі

енциклопедії права, у 1875 р. київський міський голова.

26 Георгій Дмитрович Сидоренко (1832 1899) ординарний -професор на кафедрі фінансових
законів і державних повинностей Київського університету.

27
Микола Слюсаревський закінчив юридичний факультет Київського університету 1875 р. із

званням кандидата.

28 Онисим Іванович Пясецький інспектор, ,
згодом директор Другої київської гімназії.

29 Федір Кіндратович Вовк (Волков) (1847 1918) український етнограф, антрополог,
археолог, член Старої громади.

30 Посип Йосипович Кабліц (1848 1893) публіцист, учасник народницького руху.
31

«Голос» петербурзька щоденна політична та літературна газета, виходила 1863 1884 рр.
32 Йдеться про лист до редакції «Голоса» М. В. Лисенка, в якому захищалася діяльність

«кращих діячів нашої історичної і етнографічної літератури».
33 «Русский вестник» літературний і політичний журнал, який виходив то в Москві, то в

Петербурзі протягом 1856 1906 рр.
84 Микола Аркадійович Рігельман (1818 1888) громадський діяч, заступник голови Київського

слов янського комітету.
85 Олександр Михайлович Дондуков-Корсаков (1820 1893) князь, київський, подільський і

волинський генерал-губернатор.
** Олександр Романович Дрентельн (1820 1888) командуючий Київським військовим

округом в 1872 1877 рр.

87 Петро Дмитрович Селецький (1821 1880), київський віце-губернатор, губернський
предводитель дворянства.

88 Йдеться про М. П. Драгоманова.
** Михайло Володимирович Юзефович (1802 1889) помічник попечителя Київського учбового

округу, голова Київської археографічної комісії.
40 Павло Гнатович Митецький (1836 1911) видатний український філолог, громадський діяч.
41
Вільям Людвигович Беренштам (1838 1904) педагог, діяч Старої громади.

42 Павло Платонович Чубинський (1839 1884) український громадський діяч, поет, етнограф.
43 «Неделя* петербурзька літературна і суспільно-політична газета, яка виходила протягом

1866 1901 рр.
44 Михайло Федорович Громницький, присяжний повірений, судовий обвинувач.
43 П. Ф. Кістяківський, брат О. Ф. Кістяківського, юрист.
46 Мусій Давидович Вайниїтейн, київський купець, промисловець-
47 Дружина Олександра Олександровича Котляревського, професора на кафедрі слов янської

філології Київського університету.
48 Петро Петрович Сущинський (1842 ?) доктор медицини, екстраординарний професор

Київського університету в 1871 1875 рр.

49 Олександр Павлович Матвеев (1816 1882) заслужений ординарний професор на кафедрі

акушерства, ректор Київського університету в 1865 1871, 1875 1878 рр.
50 Йдеться про виступи селян Чигиринського повіту Київської губернії 1875 р., які передували

Чигиринській змові 1877 р., під час якої група народників намагалася підняти селянське

повстання в Україні.
51 Олександр Іванович Сасько, помічник проректора Київського університету.
52 Іван Аркадійович Богословський, член Київського губернського у селянських справах

присутствія.
33 Г. Е. Гейкінг, жандармський офіцер у Києві, вбитий народниками 25 травня 1878 р.
54
Василь Христофорович Кравцов (1848 1923) революціонер-народник.

55
Микола Маркович Колмаков, голова Київської палати карного і цивільного суду.

68 Йдеться про Дмитра Германовича Тальберга (1852 1891), криміналіста.
37

Степан Степанович Громека (1823 1877) публіцист в 60-х роках XIX ст., протягом десяти

останніх років седлецький губернатор.
88 Ігор Кістяківський (1876 ?) син О. Ф. Кістяківського, юрист-цивіліст, доцент Київського

І Московськоого університетів, міністр внутрішніх справ в уряді П. Скоропадського.
59 Андрій Іванович Линниченко (1822 1888) магістр російської словесності на кафедрі

історії загальної літератури Київського університету.
60 Олександра Іванівна Кістяківська (1846 1920), дружина О. Ф. Кістяківського, з дому

баронів Міхелів.

61 Олександр Миколайович Молчанов (1847 ?) юрист, адвокат, в 70-х роках XIX ст.

кореспондент «Нового времени».
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«Киевский телеграф» громадсько*політична і літературна газета, яка виходила в Києві

протягом 1859 1876 рр.
* Святоюрці неофіційна назва суспільно-політичного середовища в Галичині. середини XIX ст.

протипольського спрямування.
64 «Правда» літературно-науковий і політичний часопис, який виходив у Львові з різною

періодичністю протягом 1867 1898 рр., орган «народовців».
46 Борис Миколайович Сторожевський (1850 1898) журналіст.
64

«Вестник Европы» історико-політичний і літературний журнал, який видавався у
Петербурзі протягом 1866 1918 рр.

87 Григорій Павлович Галаган, (1819 1888) землевласник, український громадський діяч,

меценат.
п Платон Олександрович Антонович (1812 1883) державний діяч Росії, в 1866 1880 рр.

попечитель Київського учбового округу.
69

/ван Давидович Делянов (1818 1897) граф, товариш (заступник) міністра народної освіти.
79 Володимир Степанович Іконников (1841 1923) професор російської історії Київського

університету.
71 Володимир Боніфатійович Антонович (1834 1908) професор російської історії Київського

університету, громадський і культурний діяч.
72 Микола Петрович Яснопольський (1846 1913) економіст, викладач політичної економії в

Ніжинському ліцеї кн. Безбородька.
71 Олександр Матвійович Лазаревський (1834 1902) український історик.
74
Василь Михайлович Білозерський (1825 1899) член Кирило-Мефодіївського братства,

видавець «Основи».
78 Олександра Михайлівна Білозерська (Ганна Барвінок) (1828 1911) українська

письменниця, дружина П. О. Куліша.
78 Селадон (з фр. celadon) вірний закоханий, залицяльник.
77 Микола Іванович Костомаров (1817 1885) Історик, письменник, публіцист, член Кирило-

Мефодіївського братства.
79 Матвій Єгорович Лаймінг, київський цензор.
79 Олексій Федорович Орлов (1786 1861) шеф.жандармів і головний начальник III відділу в

1844 1856 рр., керував слідством у справі кнрило-мефодіївців.
80
М. І. Костомаров одружився з вдовою А. Л. Крагельською в 1875 р., яка була його

нареченою напередодні арешту 1847 р.
81 Напевно, йдеться про Всеволода Порфировича Каховського (1835 1891)

генерал-лейтенанта, директора Педагогічного музею військових навчальних закладів, у 50 60-роках поручика, а

також Матвія Терентійовича Симонова (Номиса) (1823 1900) українського етнографа,
фольклориста, письменника і педагога.

82 1882 р. ці кошти в сумі 4 тис. крб. М. І. Костомаров призначив на премію за кращий
російсько-український словник (Архів Михайла Драгоманова. Варшава, 1938. С. 377).

83 Олександр Єгорович Тимашев (1818 1893) міністр внутрішніх справ у 1868 1877 рр.
84 Олександр Львович Потапов (1818 1886) шеф жандармів і головний начальник ПІ відділу.
88 Дмитро Андрійович Толстой (1823 1889) державний діяч Росії, міністр освіти в 1866 1880 рр.

88 Йдеться про видання історичних документів і літературних пам яток XIV XVIII ст.

«Архив Юго-Западной России».
87

Олексій Сергійович Уваров (1828 1884) археолог, засновник Уваровської премії для

відзначення кращих історичних досліджень.
88
Петро Петрович Семенов (1827 1912) вчений і громадський діяч, заступник голови

Російського географічного товариства.
89

Південно-Західне відділення Російського© географічного товариства було створене у Києві

1873 р. для вивчення географії, етнографії і статистики в Київській, Подільській, Волинській,

Чернігівській і Полтавській губерніях. Ліквідоване Емським указом 1876 р.
99 Молчалін, персонаж комедії О. С. Грибоєдова «Лихо з розуму».

Володимир Данилович Спасович (1829 1906) адвокат, письменник, польський громадський

Діяч.
92 Михайло Олександрович Бакунін (1816 1876) російський революціонер-анархіст.
93 Ізмаїл Іванович Срезневський (1812 1880) славіст, філолог, історик, академік; йдеться про

його виступ на Третьому київському археологічному з їзді в 1874 р.

94
Михайло Олександрович Максимович (1804 1873) історик, філолог, етнограф, ботанік,

перший ректор Київського університету.
96
Микола Іванович Пирогов (1810 1881) вчений-хірург, громадський діяч, професор Київського

учбового округу в 1858 1861 рр.

98
Платон Васильович Павлов (1823 1895) історик, громадський діяч, професор Київського

університету на кафедрі історії та теорії мистецтва.
97 Tutti ąuanti (лат.) і всякі інші.
98
Исторические песни малорусского народа. Т. 1 2. К-» 1874 1875 (спільне видання

М. П. Драгоманова і В. Б. Антоновича).
99
«Биржевые ведомости» петербурзька газета, виходила протягом 1861 1879 рр.

w Грант Улісс-Сімпсон (1822 1885) президент США 1869 1877 рр.
101 Гискра Карл (1820 1879) австрійський державний діяч, міністр внутрішніх справ в

1867-1870 рр.

182 Сапега Лев (1803 1878) політичний діяч, маршал Галицького сейму.
103 Йосип Заводський власник київської університетської друкарні.
104 Михайло Лободовський український письменник, перекладач, педагог, видавець.

Переднє слово, коментарі та публікація
Валентини ШАНДРИ
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ПОЕЗІЯ. ЕСЕ

Данило КУЛИНЯК

ДАНИЛО БРАТКОВСЬКИЙ
Історична поема

Данило Братковський письменник і громадський діяч, учасник козацьких рухів в

Україні. Місце і рік народження невідомі, хоч деякі дослідники схильні до думки, що

його дідівщина була на Волині. Автор віршованої книги польською мовою «Світ,
переглянутий частково» (Краків, 1697), а також палкої відозви до всього

православного населення Правобережжя, яка закликала чинити активний і беззастережний
опір єзуїтам та уніатам. Був соратником С. Палія, С. Самуся, А. Абазина, 3. Іскри
у боротьбі із шляхтою. Жорстоко закатований у Луцьку 26 листопада 1702 р.

І. Пролог

Листопадної днини ходив я по Луцькій фортеці.
Магнетично з дитинства приваблює старовина,
Де бринить на бездонної пам яті деці

Неповторної долі чиєїсь трагічно-самотня струна.
Вечоріло, коли піднімався в надбрамну я вежу,

В камінь вгвинчених сходів долав крутосхилу спіраль.
Вже на шибках вузьких буйно заходу палахкотіла пожежа,

Стир блищав унизу, наче шаблі скривавлена сталь.

Я по вежі блукав, по кімнатах тісних, казематах,

Припадав до рипучих дверей, до віконних бійниць.

Сутеніло. Отож, наступила пора повертатись
У двадцяте століття, до людей, до книжкових полиць.

Опускався додолу і думав про те, як скептично скажу на папері:
«Все минає на світі цім грішнім, і день цей безслідно мине...»

Поки раптом не вперся в масивні зачинені двері

Працівниці музею додому пішли і у вежі замкнули мене.

Похолов я і в двері руками й ногами шалено загупав,
І по сходах метнувся до вікон, волаючи: «Гей, відчиніть!»
Та намарне... Лиш думка дзвеніла нав язливо й тупо:
«Так безглуздо потрапити в пастку століть!»

Я метався по сходах, і моїх розтривожених кроків,
Підземеллям підсилених, в вежі гриміла луна...

Місяць виплив з-за хмари і немов зазирнув ненароком

До моєї обителі сходи, вікна, гранітна стіна.

І його мерехтливе, холодне, та все ж таки світло,
Освітивши цю пастку, рівновагу і спокій мені принесло.
Луцьк внизу засинав. Ніч осіння загусла над світом,
Тільки місяць між хмарами, тільки вітер постукує в скло.

Що ж, це навіть цікаво перебути цю ніч в казематі.

Розповім не повірять. Пригода пікантна з кіно!

Трохи згодом, можливо, в цій вежі десь вдасться й поспати,
А поки що влаштуєм собі променад перед сном.

І поволі почав підніматися вище по сходах...
Раптом що за мара?! Наче вище скрадається тінь.
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Наче хтось наді мною ледь чутно легесенько ходить
На наступнім виточку спіралі. Невже я отут не один?
Хто ти? лячно гукнув я.

«Хто ти?» лячно озвалось луною.
«Я Данило...»

« Данило...» озвалася глухо луна.

Крок прискорив... Прискорились кроки і переді мною...

«Зачекай, не втікай!» «Не втікай!» відгукнулася зверху вона.

Я спинився, і тінь загадкова спинилась.

Кілька сходів між нами спіралі виток.

Та здолати його, відчуваю, людина не в силі,
Поміж нами уяви хисткий і непевний місток.

Світло місяця враз закапелок тісний освітило,
І побачив я раптом таке, онімівши на мить:

Кунтушем старовинним подертим прикривши змордоване тіло.

Наді мною на сходах змарніла людина стоїть.

Посивіле волосся спадає на плечі, мов клоччя,

Страхітливі ознаки нелюдських тортур на обличчі сумнім.
Лиш допитливо-твердо вдивляються стомлені очі...

Незагоєні рани, кайдани... Закривавлений одяг на нім.

«Я Данило Братковський, поет і венденський підчашій.

Православної шляхти волинської древній мій рід.
В тім, що так дивовижно схрестилися доленьки наші,
Мабуть, воля Всевишнього... А тому дивуватись не слід.

Все, що нині почуєш, Даниле, у ніч цю від мене,

Хай тебе не лякає. Будь свідомий своєї мети:

Знать, судилось тобі наші справи, і славу, і слово вогненне,

Крізь століття розіп яті, в світлий свій день донести.

Розвивається світ наш земний по закону спіралі,
Підіймається вище, як по сходах оцих, з кожним новим витком...

Я колись молодим і зеленим навчався в Італії,
Там і вперше почув про оцей дивовижно-жорстокий закон.

Ніц нового на світі оцьому старому немає,
І життя це на вищому рівні повторень спіраль,

Лиш на вищому рівні! доля долю чужу здоганяє,

В пізнанні безконечного вічна таїться печаль.

І вони, ці виточки спіралі, поєднані з простором й часом,
Певний проміжок часу закладено в кожний виток.

Уяви, що в цій вежі, яку називають ім ям Свинопаса,

Переступиш на приступку і в минуле чи в завтра переступиш
на крок.

Кожна приступка рік, а можливо, і ціле століття,
А за ними історії чаша, народом допита до дна...

Ми далекі і різні, та Сонце єдине нам світить,
Спільні витоки наші, і доля, і наша Вкраїна одна.

Ми з тобою сьогодні зустрілися в різних площинах,

В різних відтинках часу, на різних спіралі витках.

Три століття, вважай, пролягло, наче прірва, між нами,
То ж не пробуй торкнутись до мене перетворишся в прах.
Як багато потрібно мені за цю ніч розказати!
Не згубити б в словесній полові історії нашої суть:
Тільки ніч залишилась. За вироком суду на страту

Завтра вранці мене гайдуки на майдан поведуть...»

...Слухав я, приголомшений мовою тою,

Епопею страждань, віроломства, прозріння й звитяг.

Разом з ним опускався в минуле спіраллю крутою,
Щоб нараз осягнути і час неповторний, і його героїчне життя.
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II. Дорогою з Батурина до Львова

Восени одна тисяча і семисотого року

На бувалім ридвані Данило вертався з Батурина в Львів.

Залишився позаду Славутич розлого-широкий,
Київ з Лаврою вчора на обрії віддаленій.
По баюрах поліських шляхів теліпало карету,

Простувала дорога лісами на рідну Волинь,
А він згадував хитрого лиса Івана Мазепу,
І відверті розмови, і відкритих розходжень полин.

Запанів сивий гетьман, паном став, оточився панами,

Що з підпанків плодяться, як блохи оті навесні.

Смокчуть кров з посполитих, що були ще колись козаками,

А тепер дізнаються раптово, що вони вже чиїсь кріпосні.
Ще народ не забув ті роки страхітливі руїни,
Коли знов наступають ще більших випробувань дні.
Андрусівська угода поділила навпіл Україну,
Наче панську дзигару, розтяла на дві половинки, на дві.
І одну половинку тієї страшної дзигари
Курить Польща, а другу смакують московські царі,
Припаливши її головешками свіжих, іще непогаслих пожарищ...

Де лани колосились безлюдні тепер пустирі.
Він доводив Мазепі єдиний рятунок в єднанні

Двох частин України. її доля в об єднанні доль.

З моря відчаю горя людського таке визріває повстання,

Що його загасити не можуть ні цар, ні король.
Надто довго він вірив у силу розумного слова,

Що просвітить отих вінценосних царів, королів!
Він писав їм листи, виголошував щирі промови,
Навіть книжку свою він колись королю присвятив.
Шляхта ж тільки сопла і дивилася скоса на нього:

Хай би хам якийсь, бидло давно вже б на палі сидів.

Цей же вічно торочить на захист свого бородатого Бога,
Віри, братів православних, закликає любити хлопів.

Та коли він протест православної шляхти, схизматів

Написав, підписав і до сейму з послами повіз,
Цього вже не змогли пережити й вельможні пани-депутати:
«Не позволям! Цо то є, щоб схизматик до уряду ліз?!

Довелося Данилу тоді від гніву волинської шляхти

З свого Луцька поспішно втікати до братства у Львів.

Він і далі ішов раз назавжди ним обраним шляхом,

Та відчув: час такий, що потрібна ще й шабля до слів.

Дорогою з Батурина до Львова

Зіставити, подумати є час.

Він знав нікчемність шляхти гонорову,
І знав, що гречкосій чи свинопас,

Бува, таку являють велич духу,

Яку відчуть у вічність зазирнуть,
її лише потрібно серцем слухать,

Визбирувати спрагло по зерну,
З тієї ниви, битої вітрами
На ній зросте наступність поколінь...

Ген, за отими синіми горбами,
Здається, починається Волинь.

Хоч видно й так по цих нужденних

селах,

Закутих по ногах і по руках,
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Де сіре небо, ніби сіра стеля

Хатини курної поліщука.

Подушне, покоминне, покоморне...

Безкарно ні ступити, ні пройти.
Неситий пан усе до себе горне,
Шмат хліба відбирає в сироти.
Коли в Батурин їхав, Берестечко
Він проїздив, і річку Пляшеву.
Ніяк не йшло із думки те містечко

Ввижалася постійно наяву

Подія, переказана ще дідом

(Він разом з Хмелем волю здобував).
Про те, як тут спокійно, мужньо, гідної
Загін козацький бій останній дав.

Яку страшну вони спинили силу!



І думалось Братковському Данилу:
На цій землі ніщо не пропаде
З минулого в майбутнє перейде.
Бо виростає в поступ перший крок,
Земля, як дзвін, гуде тривожним

гулом,
На Україні біло від кісток,
Криваво-чорно тут від зрад минулих.
Вже стільки літ лежать в сирій

землі

Найкращі зерна з колосків народу.
Не люди тут закопані в землі,
Тут дозріва новий посів свободи.
І зійде він... Лише потрібно зливи,
Яка збудила б зерна до життя.

І зійде він... Лише потрібно диво

Минулого й майбутнього злиття.

Погойдувавсь по вибоях ридван,
Немов куняв немолодий вже пан,
Та не куняв він згадував минуле.
Про Краків, де він книжку видавав,

І чомусь власні вірші пригадав
Із книжечки, яку ще не забули:

«Ксьондзи нам на горе ростять уніатів,
Що стежку згубили до рідної хати.

На горе Вітчизни і долі народу
Виводять лакуз католицьких породу.

Дурний пан із паном другим зазмагався,

Розумний убогий в розмову вмішався:
Не так воно буде, рече пану сміло.

А пан його в зуби та й кінчено діло.
Отож знай, баране, як вовка чіпати:
А хвіст тобі ввірве, то треба й втікати...
...У нас все вельможних у сейм

обирають,
А вони в наказ свій стільки напихають,
Що шестеро коней везе ту цидулю.
А звідти привозять, звичайно, що?..

Дулю.

На сеймику лихо: порядку немає,
Там опіяка усіх повертає.
Залиє горлянку у себе в господі,
Приїде на сеймик кива воєводі.
Де дівся той розум? І правда де тая?

Свавілля безмежне на них не вважає.

Крик: «Не позволям!» не чуть більш

нічого.
А що ж «не позволю»? спитайся

дурного.
Зовсім, як говорять, «ні сюда, ні туда».
В головах грає хміль, як та дуда.

Шість мисок, до того копа полумисків,
Сто пляшок та десять раз стільки

келишків.

Пий, лий, чолом бий перед кожним

братом,
Якщо хочеш бути паном-депутатом.

Вельможний у Бога собі хліба просить,
А всякого збіжжя у нього є досить.

Сам хліба ти просиш і хліба жалієш,

Щоб другому дати... А з кого товстієш?

Ти хліба от просиш дає Бог із неба,
То й другим давати того дару треба.
Як дав Бог багато, то не для самого:

Ти тільки доглядач добра того всього.

Давайте ж убогим, побійтеся кари,
Бо братиме дідько вас враз по три пари!
Люди палаци одні вже руйнують,
Другі, дорожчі, наново будують.
Пишні збудують, порожні висяться.

Ох, люди Бога, мабуть, не бояться!

Чи то ж не краще шпиталь збудувати,
Бідним, калікам притулок там дати?
Шпиталь поставиш то палац для себе

в небі готуєш: там житло для тебе.

Та прошу ворота мої обминати,
Бо я недостоїн у домі мойому
Побачити пана, а служці свойому
Скажи вина бочку до мене вкотити:

Без пана з слугою смачніш буде пити».

Дошкульних слів цих шляхта гонорова

Йому повік нізащо не простить.

Яку ж велику силу має слово

Пережило своєї з яви мить!

Волинь. По всіх дорогах посіпаки

З панами і підпанками, бо й тут
В лісах з явились, кажуть, розбишаки,
Або ж, простіше, посполитий люд,

Який повстав, бо більш терпіть несила,

Панів, ксьондзів та інших упирів...
Отож вельможна шляхта затрусилась,
Бо не один маєток вже згорів.
Скрізь на дорогах жовнірські застави.

Попереду Олика там нічліг.

Спочити час, бо вечоріти стало...

Відчули й^коні, перейшли на біг

І зупинились аж при в їзді в місто.

Точніше, жовнір коней зупинив

При в їзді в місто знов застава, звісно,
«Виходить з ридвану!» вигукнув хтось

злісно.

Данило мовчки двері відчинив
Й на землю скочив.

Жовнірський загін,
Попереду баский гарцює кінь.

На ньому ж шляхтич начебто

знайомий.

О, пан Данило! шляхтич мов

зрадів,
З яких оце мандруєте країв?
Чому в цей час вам не сидиться вдома?
Та чи не скаже нам вельможний пан,
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Хай вибачає! треба знати нам,

Звідкіль мандрує нашими краями?
Чи в Лавру їздив до своїх святинь?

Чи до митрополита на поклін?

Чи, може, на розмову з москалями?

Бо бачимо хай вибачає пан,

Що цей його обшарпаний ридван
Вертається з неблизької дороги.
Але невже устиг забути він,

Що в їзд йому закритий на Волинь

Хай вибачає пан! опісля того,

Як він свої підбурливі вірші,
Написані немовби для душі,
Пустив між люди?

Варто пам ятати:

За той протест та інший хлопський блуд
Його заочно луцький гродський суд
Постановив ув язнити за грати.
Отож хай пан віддасть відразу бронь
Хай вибачає пан такий закон.

Що вдієш?! Служба! Треба
примириться,

Вам, пане, з цим ув язненням своїм.

І під конвоєм! не в дорожній дім
Закінчите мандрівку у в язниці.

III. Рубікон

Данилу вдалося втекти з каземату:

На щастя, надибав того гайдука,
Якому колись на обшарпану хату
Дав кілька соснинок зі свого ліска.

Гайдук той був хлопцем веселим і

дужим,

Хотів одружитись то й хижу ладнав.

Але не судилось. Не став їй він

__

мужем
його наречену в маєток забрав
Сам граб є, бо надто була вона гожа

За неї скублися не раз парубки...
її ж нареченого, Господи-Боже,
Той граф перепродав комусь в гайдуки.
Подалі від неї, від того палацу...

Отак він попав у сторожу тюрми.

Минулось. Лиш очі коханої сняться,
Та плач, коли руки їй пан заломив.

Отож цей гайдук, волиняк безталанний,
Впізнавши Данила, йому пособив,
Бо він пам ятав того доброго пана

На світі не густо таких-от панів.

Вночі, коли шляхту розгнуздана буря
Загнала у схованки, як вороння,
Він вивів Данила з в язниці за мури,
І дав йому зброю, припаси, коня.

Вони зупинились в глибокій ярузі.

Гриміла над світом весняна гроза.

Прощалися двоє в глибокій ярузі
На віях Данила чи дощ, чи сльоза?
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Бувайте, мосьпане. Можливо,
востаннє...

Бувай. І куди ж ти тепера?
Та я

Спочатку до свого колишнього пана

З ножем завітаю, кубло те погане

Спалю

І подамся до Палія!

...Надвечір Данило потрапив у
Свищів

Його володіння частина села.

Поволі пішов на сільське кладовище,

Яке пелюстками весна замела,

І довго стояв над могилами рідних...
Зайшов до господи. Старий економ

Вечерю зладнав небагату й небідну,
Про всякі видатки й прибутки осібно

Йому звітував, поки аж за вікном

Заграва ранкова сяйнула червоно.
(А може, то панський маєток палав?)
Данило всі гроші докупи зібрав,

Подумав, по тому спитав економа:

Чи є тут ще пан Семиховський

Микола,

Якому колись по нужді півсела

Оцього заставив? Не став би ніколи

Людей заставлять, то біда призвела.
Ми нині, нарешті, помилку поправим,

Підемо до нього. За гроші й ходім!

А пан Семиховський з костелу, з

відправи,
Якраз повернувся до себе у дім:

Недовга була поміж ними розмова.

Данило з процентами гроші віддав,
А пан Семиховський заставну умову.

Данило при ньому той вексель порвав
І вийшов з господи. Сказав економу:

Селян всіх на волю. Найлегший

оброк
Я їм призначаю. Ходімо додому
За мною лишився ще один крок.

Будь братом, зайди до панотця, до хати

Його запроси, витрикуша й дяка.

Повинні ми дарчу іще написати

І вольную грамоту всім кріпакам.
Зібрались. І склали папери чин-чином.

«Селян із оброком на волю. Усіх.

У мене дочка є, сини-сиротини

Іван, Олександр. Прибуток для них.

Маєток, угіддя синам я дарую».
Отак і запишем.

Готово!

А я

За край поневолений, правду святую,
За віру подамся до Палія.

Бо ляхи мені у тюрмі пояснили,

Що слово то добре. Та слово це

прах,

Якщо за словами не чується сили,



Тієї, яку принесуть на ножах.

Занадто я довго словам різним вірив.
З лихвою оплачена віра моя.

В крові, у вогні догартую цю віру.
Бувайте!

Шукайте мене в Палія!

IV. До Палія

«Треті півні не співали,
Польські замки запалали.

Де був город там кладбище,
Де був замок пепелище.

Враже поле кров ю мочить,

Під копитом шаблю точить.

У пожарі люльку палить,

На пожарі ляха смалить.

Склич, Палію, склич дружину
Та й поїдем в Ляховщину».

Цю пісню юрба посполитих співала,
Яку по дорозі Данило зустрів.
Бо довго мовчали. Нарешті повстали

Забиті хлопи, і зросли в бунтарів.
Змішався він з ними, мов крапля

струмочка,
Який поспішав до повстання ріки.
Вагань, осторог ненадійні місточки
Вона руйнувала.

Пливла у віки

Народного зрушення річка кривава,
її неспокійна стрімка течія

Несла люд повсталий

Крізь панські застави.

Змітаючи їх, у війська Палія.

Брела та ватага лісами з Волині,
Ішли галичани і подоляки...

Найкращі з найкращих синів України
Спішили у Фастів, в повстанські полки.

Вони поспішали. Бо чули і знали:

За ними на Фастів козацький гряде
Шляхетського війська зловісна навала.

Регіментар Цинський ту шляхту веде,

Щоб те непокірне гніздо зруйнувати,
Яке заснував там полковник Палій.

Спалити цей край до останньої хати,
В церкви уніатів. На палю

схизматів,
Що жити не хочуть у вірі новій.

І знову диміли вже свіжі руїни,
На згарищах сіл завивання вовків...

Дивилася Богу в лице Україна
Очима промовистими кістяків.

Важко. Бракне повітря не те, що вже

слів.

Суєсловство та істина вічно чужі.
Із безодень орбіт непокірних голів

Проростає трава, як повстанські ножі,
Зливи миють дбайливо оці кістяки,
їх відбілює час від пилюки турбот.
Крук байдуже загляне в роззявлений

рот
Та сполохано мчать здичавілі роки.
Оточили їх тісно ковила та будяки,
А як осінь прийде, то, як здавна велося,

Тільки вітер самотній над ними рида

Та куйовдить від часу пожухле волосся.

Разом з ними лягли матері і батьки,
Разом з ними лежать дітвора і дружини.
Лиш почесною вартою встали віки

Над кістками, які називались Людина,
Спіть спокійно, загиблі брати дорогі,
Україна ніколи про вас не забуде.
Вашу пам ять не вб ють ні ножі ворогів,
Ні шалені потоки холуйського бруду.

Отож, навесні одна тисяча сімсот другого року

Зібралась у Фастові рада
Посланців міщан, козаків, духовенства із різних країв.
Вони говорили, і коротко, бо час був не для парадів:
В повітрі вже чутно було відлуння запеклих боїв.
На раду оту вирішальну потрапив Братковський Данило.

Злилися, нарешті, стежки у дорогу, хоч в кожного доля своя.

Колись вони разом з Семеном Турком у Братській колегії вчились

Минули роки і Гурко із Борзни переріс в Палія.

Зійшлися на тому, що треба негайно повстання почати

І стати оружно на захист козацьких свобод.
Схвалили на раді: гінців розіслати,
Щоб ті піднімали на битву за волю народ.
Данило ж, «як вчена людина й піїта відмінний»,

(Так згодом про нього один літописець відомий сказав)
До шляхти вкраїнської, до всіх православних дітей України
Відозву бунтарську, для ляхів страшну, написав.

Палій прочитав, усміхнувся: «І слово воює тепера.
Мій брате, для ляхів страшніше мушкетів твої ці рядки».

...Скрипіли не день і не два в полковій канцелярії гусячі пера
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Списали не раз ту листівку дяки, писарі, козаки.

Пішло щире слово відозви тієї з гінцями між люди.
Вона привела не один до повсталих загін.

Бо слово прозрілих веде, а тих, що дрімають, розбудить.
Данило ж з листами подався таємно на рідну Волинь.

V. Волинь
Натомлений, в обшарпаній свитині,
Данило йшов по спаленій Волині.

Спливала кров ю хлопською Волинь,
Підпанками й панами розіп ята.
І місяць, наче голова відтята,
Забризкав кров ю білизну хмарин.
Братковський обминав усі застави

Бо знав, що має закінчити справу,

Яку йому довірив сам Палій.

Листи, відозви кому слід віддати,
А дещо просто треба пам ятати.

Адреси і паролі в голові.

Він міг не йти, але не йти не міг він,
Як поступу свого трагічну книгу
Його народ вже кровію писав.

Свою відозву він посіє в люди,

Слова зійдуть врожай збирати
будуть

Не він, так інші.

...Треба йти в Заслав,
А потім в Луцьк. Бо хто його

впізнає?

Заріс, змарнів. Бог в поміч пронесе.
До декого нагальні справи має

Він в тому місті. Діло над усе.

Заночував у копичині сіна.

Жовтнева ніч, а тут іще сльота.

Не дуже гріла латана свитина,

Нема здоров я та й не ті літа...

Багато довелось помандрувати,
І злети, і падіння все спізнав.

Ех, молодість... Одначе час рушати:
Ген на горбі видніється Заслав.
Хоч круть, хоч верть застави не

минути:
Там ополчення шляхтичів стоїть.

Тут головне проскочити ці пута.
Не штука вмерти, коли треба жить.

Зітхнув... Подався по дорозі далі.
Десь пополудні вийшов до ріки.
А вздовж дороги палі, палі, палі:
На них і посполиті, й козаки.

Дай Боже сили витримати муку
Дивитися на їх страшний кінець.
Дай Боже сил не вмерти від розпуки,
Дай Боже сили не піднести руку
И не поділити з ними їх вінець

Вінець великомучеників наших.

Йому ще треба до мети дійти.

Мовчить Данило, тільки серцем
плаче:

Ці палі вдосконалені хрести.
Міст перейшов. Біля самого муру
Данило знов процесію зустрів.
Загін чималий гайдуків похмурих
Якогось козака на страту вів.

Зальотний птах, з Великого, знать, Лугу,
Бо оселедець майже до плеча.

Сліди тортур. В очах немає туги,

А світла і усміхнена печаль.

Гукнув зухвало: «Нікому й заграти!
Ну що ж воно за шляхта розтака?
Не хочеться без музики вмирати!»
І він ушкварив раптом тропака:
«У кожної молодички
Має буть гарненька пичка.

А ти, дівчино, не плач,

Поцілуєш дам калач.

Ой там, на яру,

Роздавали дару.
Усім дали по дівчині,
Мені бабцю стару.
Я на бабцю ніц не трачу.

Продам бабцю куплю клячу.
Кляча здохне шкуру злуплю,
А на шкуру дівку куплю».
Розвеселився, видно, козарлюга
Танцює, ще й приспівує собі...

А ген вже осміхається катюга,
А в небі тужить зграйка голубів,
А над шляхом кривавиться калина,
І свіжа паля невблаганно жде.

І дивиться скорботно Україна.
А він іде.

Так весело іде,

Що навіть ляхам витримать несила:

«Кінчай хутчіш!» хтось лементнув

згори...
На козака наскочили, скрутили.

От чорт! Дотанцювати не дали!..
Щось криво паля йде, паноньку

майстре!
Устиг ще він гукнути ці слова...

І похилились придорожні айстри,
Коли його поникла голова.

Душа Данила вже кривава рана.
Та думки живчик б ється: «Не забудь,
Як цей козак ішов в останню путь!»

І він пішов...

Була відкрита брама,
А біля неї жовнірів загін,
І гайдуки, і шляхтичі на конях.
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А серед них о Господи! чи він?

Якщо це він. то це кінець, мій хлоню...

Так, на коні Микола Семиховський,
І він Данила також враз впізнав:

«А чом це пай одягнений по-хлопськи,

І де то пан так довго пропадав?
Хоч, правда, бидло в Свищеві казало,

Що пан пішов начеб до Палія...

Читали ваші звернення, читали,

Ми також дещо знаємо, ая,

Але тепер тобі зрезигнувати,

Заступник хлопський, вже не вдастсья,

ні.

Чом стоїте? Негайно обшукати!
Листи і /православні постулати
У нього в торбі?! Заарештувати!»
І аж скрутивсь від люті на коні.

Враз гайдуки насіли на Данила,
Зв язали і жбурнули в каземат...

Надворі тихо-тихо сутеніло,
Останній промінь доторкнувся грат
1 сонце згасло. Темно над Волинню.

Осіння ніч налита болем вщерть.
У ніч таку і роздуми осінні. . .

А потім будуть допит, суд і смерть.

VI. Заповіт
Холодні стіни і давуча стеля.

Ні зір, ні вітру, ні шпаринки в світ.

При свічці у глибокім підземеллі

Обдумує Братковський заповіт. ..

Його відвідав днями Ледуховський
Великий пан, волинський каштелян.

Ну, як ся маєм, оборонцю хлопський?

Тут не палац, хай вибачає .пан.

Зате у нас надійна охорона
Із цього замку жоден* ще не втік...

Як ви могли, учений чоловік,
Сам шляхтич, і порушити закони

Тієї ж шляхти? Ви ж свої права

Цим самим бидлу кинули під ноги.

Мені казали світла голова.

Для вас такі ж стелилися дороги

Варшава, вічний Рим і Ватікан,
А може, навіть стали б депутатом...
Не тільки нас себе ж і зрадив пан.

То воля Божа! маємо розплату.
Та Бог він милосердний. Ще не все

Ви втратили, ще врятуватись можна.

Покута вам рятунок принесе.
Покайтеся і сеймик воля Божа!

Як шляхтича, можливо, вас простить.
Волинський сеймик то велика сила.

Сльозу скупу зроніть в потрібну мить,

Скажіть, гординя вас з дороги збила,
Але тепер ви істини сягли

І проситесь у віру католицьку,
Бо, грішні, помилитися могли...

Та що там ви? Єпіскоп

Жабокрицький

І той недавно унію прийняв,
Бо зрозумів, нарешті, в кого сила.

Я думаю, якби пан написав

Отак, як це я щойно підказав,
Та ще куди він йшов, кого шукав,
То ми б це оцінили, і простили б.

Бо, зрештою, нікого пан не вбив.

А всі ті вірші, звернення, протести Г

То ж пан похизуватися любив.

Це наша шляхта зможе перенести,
Бо і сама, як добре підіп є,
Також покозиритися не проти,
А надто, як панянки поряд є...

В собі зумійте схизму побороти.
А ті відозви, що у вас знайшли,
Не ви писали. Треба ж доказати,

Що саме ви їх автором були...
Нам так потрібні зараз уніати.
Господь зрадіє ще одна вівця

Заблукла повернулася в отару...
Я бачу, пан міняється з лиця?
Не варт нам зараз затівати чвару.
У вас є час. Вам зараз каламар
Сюди дадуть і пера, і паперу.
Покайтеся. Не лізьте під удар!
Я ще зайду. І зачинились двері
За Ледуховським. Засув скреготнув,
І в підземеллі знов повисла тиша.

Здалося, навіть час навік заснув.

Зітхнув Данило. Що. ж, він їм напише:

Він їм напише про безлюдні села,
В яких вовки гасають, ніби пси.

Про край свій, перетворений в пустелю,
Бо люди здичавілі у ліси

Від панської сваволі повтікали.

Покинуті неорані лани

Дрімучим бур яном позаростали.

Про кістяки безмовні. Хто вони?

Життя офірувавши волі й правді,
Він по частинах пізнавав цей світ.

Загинути це жити. Смерть у зраді.
Він знає вирок. Пише заповіт:

«Майно своє заповідаю дітям.
Остання воля їм така моя:

Продовжувати, доки сонце світить,
Ту справу, за яку вмираю я.

А після смерті лютої, як діло,
Нарешті, чорне завершать кати,
Заповідаю своє грішне тіло

У Луцькій Братській церкві погребти.
Не треба учти нікому зварити
Обід погребний. Золоті й гроші
Роздайте краще вбогим, бідним дітям,
Калікам на помин моїй душі.
Ще, признаюся: гріх на собі маю

Колись, як був я в молодих літах,
Зустрів я хлопа, ідучи до гаю,

Із шкапою у наших чагарях.

Тоді нагримав зопалу на нього,

Що краде він, мовляв, добро моє.
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А він мовчав нужденний та убогий.
То ж винен я. Бо все добро від Бога.
А Бог для всіх добро своє дає.

І шкапу ту я наказав забрати
І відвести у стайню до своїх.

Той хлоп в сльозах поплентався до хати.

То ж в мене на душі великий гріх.
Отож знайдіть, сини, ви ту людину,

Якщо жива, чи родичів яких

І тридцять золотих отій родині
Віддайте. Хай простять мені мій гріх.
Я біль чужий старався зрозуміти,
Щоб, зрештою, до істини дійти:
Що ми й хлопи землі своєї діти,
Одна в нас матір, значить, ми брати.
Отож, брати, спасибі за довіру.
Своєю кров ю вам віддячу я.

А ви ідіть за волю і за віру

Під прапори Семена Палія!»
Перечитав папір. Загрюкав в двері:

Сюди сторожу! Ту ми. Цо то є?!

Візьміть-но в мене цей сувій паперу.
На нім останнє писання моє.

І передайте пану каштеляну

Франсіску Ледуховському. Давай!
...Десь угорі, під небом, наче рана,

Кривавився його коханий край.
Сльозою жовто свічка опливала,
Сльозинками дощу спливали дні.
їх так у нього залишилось мало.

Життя позаду. Клопоти одні:
Зійти б на ешафот, як на вершину,

Крізь днів, подій сувору круговерть.
Ми все життя бредемо по стежині

На перевал з ім ям коротким Смерть.

VII. Суд

Вороння чорні зграї кружляють над Луцьком осіннім.

І, немов вороння, із містечок, лісів і боліт

В Луцьк злетілась на сеймик стривожена шляхта Волині...

Ледуховський вже вкотре! уважно чита заповіт.

Каштеляна волинського за отамана шляхта обрала.
Він очолив війська для придушення всіх бунтарів.
Тільки це вже не бунт. Це війна. У повсталих і сили чималі,
І уміння вояцьке, і віра, й звитяга козацька, і гнів,

їх війська вже беруть гарнізонні фортеці і замки.

Біла Церква, Немирів, Бердичів і Бар вже захоплений ними в боях.

На Волинь поспішають розбитих шляхетських загонів уламки,

,
А попереду них чадним димом клубочиться страх.
Нині сеймик збирається. Воєводство у стані облоги.

Як підійдуть повстанці під Луцьк не минути біди.
Шляхтичі згуртувалися. їх об єднують лють і тривога.
Вся надія на те, що війська королівські прийдуть на підмогу.
А поки що потрібні жорстокі воєнні суди.

Прочитав каштелян заповіт. І черкнув: «Долучити до справи».
І подумав: «Умиємо руки, як Понтій Пілат.

Не схотів скористатись схизматик своїм, так би мовити, шансом

і правом.
Вибрав смерть не життя. Хай продовжить дискусію кат.

Треба лиш над усе ми шануєм закони,

Щоби сеймик дозволив судити воєнним судом

Цього пана Братковського він же шляхтич-таки уродзоний...
Потім сили зберемо і рушим на Фастів оте розбишацьке гніздо».
Сеймик, звісно, дозволив. Ніхто не кричав: «Не позволям!»

І тоді ж порішили відкрити воєнні суди,

Збори шляхти волинської узаконили просто сваволю,
Що давно процвітала на ниві людської біди.

Через день після сеймику викликають Данила на допит:

«Хто такий нам відомо. Звідки йшов, нас цікавить, а також

до кого й куди...
Адже ж не випадково ти вдягнувся в цю подорож хлопом,
І кунтуш на свитину зміняв, замітаючи хитро сліди.
В торбі знайдено звернення заклики до православних

Піднімати повстання проти посланих Богом панів, короля.
І листи Палія з вказівками. Кого ж ти шукав у Заславі?
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Не спроста, видно, йшов ти до нього аж звідтіля?»
Тихо мовив Данило: «Так, ішов піднімати повстання,

Так, я друг Палія і до смерті залишуся ним.

Так, це я написав цю відозву, жаль лише, що останню.

А куди я ішов і до кого, й для чого, й за чим,

Це вже вам не скажу, ця зі мною умре таємниця.

Хай це вас не цікавить... Ця розмова змарнований час.

Більш, ніж хочу сказати, вам від мене не домогтися.

Я тортур не боюсь. Ось і все, що я можу сказати для вас».

«Ну, це ми ще побачим!» прикрутили на дибу Данила.

Глухо вирвався стогін. Затріщали старечі кістки.

Знепритомнів, бідака. Поникла глава посивіла.

«Годі! вигукнув кат. Ще скона!» Гайдуки
Опустили його, облили крижаною водою,

Ледве очі розплющив. «А тепер поговоримо?» «Ні!

Все сказав я». Лайнувся кат: «Дідько з тобою.

От ми зараз послухаєм пісню твою на вогні.

Припече тебе добре, то ти заговориш, псяюхо!

Скажеш те, що й не знаєш...»

Але слідчий утрутився тут:
«Я боюсь, щоб підсудний дочасно не випустив духа.
Над живим, а не мертвим повинен відбутися суд!»
Суд іде!
За столом каштелян Ледуховський, інстикгатор, асесори і писарі.
В залі шляхта і дідичі, дрібні урядовці.
Білий сокіл в короні і розп яття вгорі.
А Данило на лаві сидить під стіною.

Охорона з шаблями. Дубовий бар єр.
Зна: останні сторінки тої книги сумної,
Що речеться життям, перегорнуть тепер.

Високе панство і вельможні райці,
Почав свою промову голова,

Ми нині судим збродника і здрайцю,
Що зрадив наші і свої права.

Був шляхтичем, а став ребелізантом.
Він Палієвих збродень адгерент.
Ви, свідок Семиховський, прошу, встаньте

І розкажіть присутнім той момент.

Коли Братковський розірвав угоду
І викупив маєток, то сказав,

Що йде до Палія. Про ту пригоду
Я в гродський суд одразу мельдував,
Та там на те уваги не звернули.
А він тим часом в хлопське військо

втік,
Якби тоді в хурдигу го умкнули,

То він би нам не дуже ще й допік.
А то ж відозву ту ребелізантську
Він написав, скликав до Палія.

Отож, я прошу суд, вельможне

панство,

Банітувати цього носія

Зарази бунту серед православних
На пострах іншим!

И Семиховський сів,
Загелготіла шляхта: «Славно, славно

Пан говорив. На палю і без слів».

Панове, тихше! крикнув

інстикгатор.

Тут суд, не сеймик! В нас порядок
свій.

І ми повинні всі решпектувати.

Підсудний, може, хоче щось сказати

На захист своїх поглядів і дій?
Чи, може, хоче свідків запросити,
Які б від нього кару відвели?
Бо то не жарти кожен хоче жити.

За злочини безецні засудити
Тоді, можливо, м якше ми змогли б.

Бо поки що в нас доказів багато
Вини тяжкої, злочинів бридких».
Данило встав: «Лиш хочу вам

сказати:

Я глибоко шкодую, що не встиг

Довести до кінця почату справу.

Єдина втіха інші доведуть,
І ви пожнете урожай кривавий.
На захист право то словесний блуд.
В служінні правді осягнув я суть.

Загинути за це я маю право!»

45



І судді за столом заціпеніли,
І люто шляхта в залі загула:

«Що тут гадати? Очевидне діло.
На палю здрайцю! Багатьох звела

На манівці, на бунт оця паскуда

Схизматська. Бач, ще й пащекує тут!»
Встав Ледуховський: «Радитись не

будем.
Не ті часи. Та й ми військовий

суд.
Слід невідкладно рішення прийняти,
Братковський винен в злочинах

тяжких,

А тому заслуговує на страту.
Його живим залишим вчиним

гріх!»
Суд ухвалив: «До страти».

Інстикгатор
Судовий вирок тут же зачитав:

«За злочини Братковський буде
стятий

За сім разів його мордерсько стяти,
Позбавивши всіх звань, майна і

прав».
«То добре є! лунало схвально в

залі

Скарати так на пострах поколінь,

Щоб правнуки схизматські

пам ятали...»

Асесор крикнув: «Рано повставали!

Останнє слово проголосить він!»

Я зернина з колосся Вкраїни,
Що звезли на історії млин.

Я не згину, ніколи не згину,

Проросту для нових поколінь.

Я зернина з колосся народу,
Може, з мене зело проросте,
Може, роздуми вибух народять?

Існувати лиш діло просте.
Моїх старших братів розмололи
Люті жорна недавніх подій.
Шепче сумно розоране поле,
Кличе серце: «Залишився? Дій!

Виростай і до сонця тягнися,
І на землю те сонце знеси».

Облітає із дерева листя

Листя мови, традицій, краси,
І утворює райдужний килим

Топчуть килим цей ноги чужі.
То ж навіщо ти, земле, родила
Цих рабів, що, як сірі вужі,
Перед ляхами ницо плазують?..
Возвели католицтво в закон,

Про Вітчизну нещасну забули,
Впали ниць перед сяйвом корон.
Може, роздуми вибух народять,
Може, вибух потроїть і гнів?

Я зернина з колосся народу,
Я дитина вкраїнських ланів.
Я зернина. Маленька зернина.

Та зерно живлять соки глибин,

Вір в Майбутнє своє, Україно,
Древній Рим зруйнували раби!

VII. Смертію
смерть поправ

Замовк Данило. У надбрамній вежі

Змістились час, події, відчуття...
В лице дихнуло холодом безмежжя

Трагедії одвічної життя.

А він сидів на кілька сходів вище

Хисткий, блідий і думав про своє.

Минулого ще тепле попелище

Поволі даленіє, розтає.
Надходив день. За шибкою сіріло.
Недосвіт камінь замороззю вкрив.
Він готував до смерті тлінне тіло,

Бо духом вже ту річку перебрів,
Яка живих і мертвих відділяє...

Життя це мить. І марнота марнот.

Зачервоніло вже на небокраї,
Крізь мури гул неясний долинає,

На площі вже збирається народ.
Всьому свій час надходить неминуче.
Всесильний час. Це сказано давно.

Годин останніх недосяжна круча
Він бачить те, чого нам не дано.

І враз внизу десь двері заскрипіли.
Здригнувсь Данило: «От, здається, й

все.

Попереду, либонь, найважче діло,

І тут, мій хлоню, вже не пронесе.
Ти чуєш кроки? Це по мене, значить,

Бряжчать шаблями сонні гайдуки.
Ти не хвилюйсь між нами три віки.

Спокійний будь вони тебе не

бачать.

Прощай, Даниле! Брате, не забудь!
Будь мужній і на страту мою дику

Ти подивися...» Гайдуки ідуть
Байдужі очі і червоні пики,

Данило сам спускається до них

Пройшов крізь мене, зачепивши душу.

Поволі гуркіт кроків їх затих...

Я до вікна запам ятати мушу
його кінець для нинішнього дня,
Останню волю вволити повинен.

Він жив для нас. Пролита кров
єдна

Минуле і Майбутнє України.
На ешафот, немов на п єдестал,
Він вийшов і лицем до сонця став.

Які ж страшні прийняв за нас він

муки!
Мені забракло слова від розпуки...
«Смертію смерть поправ!
Смертію смерть поправ!
Смертію смерть поправ!»
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Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ПАВЛО ЧУБИНСЬКИЙ

ЕСЕ

Уже не вперше виїжджаю на це поле, де ніби й признаку немає, що тут був

історичний хутір Чубинського. Ніби... Але ж іще ось стоять дуби Гаю Чубин-
ського, а ось на деревах плететься здичавілий виноград, а отут колись стояв

будиночок славетного вченого і поета Павла Платоновича Чубинського, поряд з

яким виріс згодом іще один сина Павла; донька Катерина у дореволюційні
часи тут відкрила для дітей початкову школу.

Іду полем і силкуюся уявити де тут і що було... Розвіялося, розвіялося
все з пилом, а як точніше знищили, зруйнували. Розваляли, та й усе. У нас

це вміють. Поглумилися навіть над могилою Чубинського. Кілька каменів з

неї опинилися аж під колгоспною коморою. А відновити, реставрувати не

так легко. Та й кому воно болить? Слава Богу, могилу знайшли, поставили

хреста, освятили, справили панахиду, хоч є де зібратися, щоб пом янути
великого земляка «незлим, тихим словом»... А вулицю його іменем назвали в

Борисполі не ту, де він жив. Нащо ж йому іти в прийми, як є своя Горянська,
тепер Короленка. Тут іще не так давно жив дід Данило Сахно, який у Чубин-
ських купив будинок. Звичайну собі хату через сіни по три вікна на

кожній половині. Тепер тут будинок стоїть. І на цій садибі ніякого меморіального
знаку немає. Хоч добре відомо, що батько вченого Платой Іванович купив тут

садибу у 1832 р. А вулиця так і проситься назватися іменем шанованого

земляка. Серед старих іноді ще й досі почуєш:
Чия це вулиця?

Чубинського.
. Бо Чубинський тут жив. Тут у нього гостювали М. Лисенко, М, Старицький,

В. Антонович, П. Житецький, Ф. Вовк, О. Русов, О. Кістяківський та багато
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інших. Це вулиця меморіальна, освячена духом священних імен. А

властям бачиться Короленкова, який тут і ногою не ступав. Нічого сказати, хороший
чоловік був Короленко, але ж хіба мало у Борисполі інших вулиць?.. Були в

Борисполі колись і школа, і гімназія імені Павла Чубинського. Тепер тут
немає нічого, що носило б його ім я. Тільки у Гнідинській школі є мала

академія народних мистецтв імені Чубинського і клас-музей Павла Платоновича, та

ще у Великій Олександрівні є народний хор, який не побоявся (і про це ще

доводиться говорити!) носити ім я славетного земляка і співати його пісні та

фольклорні записи, хоч настав час пиша*тися тим, що саме ця земля дала нам

такого поета, фольклориста, етнографа, юриста, організатора перших недільних
шкіл, першого прообразу академії наук України Південно-Західного відділу
Російського географічного товариства, автора національного гімну «Ще не

вмерла Україна»... Ми з нетерпінням чекаємо виходу знаменитих «Праць
статистично-етнографічної експедиції в Західно-Руський край» Чубинського,
збірників досліджень, книг про нього. Ми мусимо нарешті вже прийти до

славетного земляка, якого знає світ, тільки ми дастьбі. Славетного, бо на його

духовній спадщині виростали наші класики Леся Українка, Агатангел

Кримський, Олександр Білецький, Максим Рильський та багато інших великих

людей. Його сподвижниками й побратимами були провідні діячі української

культури другої половини XIX ст. Волелюбний дух і вболівання за долю свого

стражденного народу Павло Чубинський перейняв безпосередньо від нашого

генія Тараса Шевченка, з яким був знайомий, якого щиро шанував.
Іще студентом юридичного факультету Чубинський брав участь у

Петербурзькій українській громаді, осередком якої була редакція журналу
«Основа». У вітальні редакції відбувалися щотижневі вечори. «На канапі біля столу
звичайно влаштовувались Шевченко, Костомаров і Куліш, який ні на крок не

відходив від них», згадував Л. Ф. Пантелєєв. Тут бувало чимало

українських видатних діячів, як, скажімо, О. Афанасьєв-Чужбинський, О. Стороженко,
Трутовський та ін. Відвідував ці вечори й студент-юрист Павло Чубинський.
Незабаром він стає й постійним автором «Основи», де друкує свої поезії,

етнографічні дослідження.
І от перший удар смерть великого Кобзаря. Чубинський від імені

студентства мав виголосити промову. Але поліція перепинила урочистий хід похорону.

Дуже шанував і любив Чубинський Шевченка. Ще 1861 р. в журналі
«Основа» у нарисі «Из Борисполя» він із сумом пише про те, що сільська молодь
не може знати «глубоких девственных дум нашего батька Тараса». А коли

вже було створено Південно-Західний відділ, Чубинський загорівся видати

Шевченка. А було це, як згадував Олександр Русов, так: «Захалявна» книжечка

Тараса Григорьевича Шевченко досталась в руки одного из членов Громады;
в ней есть много произведений, еще не печатанныя в старых изданиях

«Кобзаря»: нужно, следовательно, издать более полное собрание стихотворений
Шевченко. Громада обсуждает вопрос, как осуществить такое предприятие, и оно

представляется очень трудным и сложным: в С.-Петербурге тогда издатели

«Кобзаря» Кожанчиков и Лисенков вели тяжбу именно о праве издания, и

разные судебные инстанции разно разрешили дело. Оно представлялось очень

запутанным, вследствие собственноручной надписи Шевченко на каком-то

экземпляре. Но для ясного ума юриста Чубинского оно оказалось так просто,
что никто не возражал против его предложения. А оно было таково: «Саша-

ангел моложе всех нас; пусть он и поедет в Кириловку и привезет сюда или

обоих братьев Тараса Григорьевича, Осипа и Микиту, или хоть одного из

них. Теперь им принадлежит право собственности произведений бездетного

поэта; мы с ними сторгуемся, заключим формальную купчую крепость и будем
издавать.

«Саша-ангел» взял отпуск у директора киевской 1-й гпмназии, где служил

тогда учителем, исхлопотал «подорожную» (так как тогда на Звенигородку не

было еще железного пути) и привез одного из братьев Тараса Григорьевича в

Киев, где за удостоверением полицей-мейстера фон Гиббенета и была

заключена купчая на 5 000 рублей». А згодом йому ж таки, Русову, Громада доручить
везти за кордон Тарасові твори й готувати разом з іншими двотомне видання

празького «Кобзаря».
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Залюбленість Чубинського Шевченком просвічується й через його поетичну
творчість. 1871 р. в друкарні губернського управління в Києві виходить

перша й остання збірка віршів під назвою «Сопілка», де автор сховався за

псевдонімом «Павлуся». Назва символічна: сопілка як менша посестра
кобзи. Як глибоко вчитаємось, бачимо перегук із Тарасовим «Перебендею». Не
тільки художній, а й змістовий. Та певно ж, цим прийомом автор користається,
щоб змалювати постать Тараса Шевченка. І Чубинський готовий підхопити

естафету від Кобзаря: «Поки ж кобзи і бандури / Затихли, не грають, / Під

сопілку, люде добрі, / Я вам заспіваю». Він розуміє, що такого титана, як був,
ніхто не замінить, і усвідомлює своє скромне (проти нього) звучання, але ж

мовчати не хоче: «Вибачайте, сопілочка ,/ Не голосно грає, / А співака

абиякий І Талану не має». І зворушує тепле, людське признання в останній

строфі: «Він замовкне, як. почує, І Що краще співають, / І зрадіє, що другії /
Людей розважають».

Дуже скромно оцінював себе поет. А ми тепер мало що про нього знаємо.

Одне, що досі не зібрано по світу його поетичного доробку, а всякі згадки
свідчать: ще мусить чимало бути; друге, що деякі його вірші стали народними
піснями...

Після мітингу проти розправи над учасниками варшавських маніфестацій

Чубинського виключають з університету. Він їде на Чернігівщину в село Роп-

шу й живе у свого товариша Рашевського. Чомусь не додому, в Бориспіль.
Либонь, батько не поділяв гарячих поривань сина. А ще ж там його

пильнуватиме око недремних сусідів Трепових, Чучмарьових, Мельниковських... У
Ропші він працює над «Очерками народних юридических обычаев и понятий в

Малороссии». І цією працею захищає в тому ж Петербурзькому університеті
ступінь кандидата правознавства, а через вісім років за неї отримає срібну
медаль Російського географічного товариства, стає першим українським
ученим, що працює в галузі звичаєвого права. Чубинський повертається в

Україну, але не пориває зв язків із Петербурзькою громадою. Вивчає життя

українського народу. Свої дослідження публікує в «Основі», де упродовж 1861 1862 рр.

побачили світ його матеріали «Погуковщина», «Из Борисполя (значение мо-

горича в договоре, хозяйственные товарищества, наем работников)»,
«Украинский спектакль в Чернигове», «Два слова о сельском училище вообще и об

училище для сельских учителей. История Бориспольской школы», «Из Борисполя
(заметка по поводу лесохозяйства и лесокрадства)», «Ярмарок в Борисполе»,
а в «Черниговском листке» (1861) «Нескэлько слов о значений сказок, посло-

виц и песен для криминалиста» (такий несподіваний поворот!) і в «Киевских

губернских ведомостях» (1862) «Программа для изучения народних юриди-

ческчх обычасз в Малороссии».
Чубинський пише про становище селян після реформи, про те, що

несправедливо розподілені податки лягали усім тягарем на бідніших (подушне,
постій, покійна, шляхова повинності). Хто бідніший, той беззахисніший, той і

страждає.

Щиро перейнявся молодий юрист проблемою безплатної сільської школи.

Місцеве панство сполошилося, називало це бунтом, небезпечною справою.
Дозволу на відкриття школи в Борисполі так і не дали.

Про скромну й діяльну вдачу Чубинського згадували всі, хто був із ним

знайомий. Найбільш влучно, мені здається, сказав про це Олександр Русов-
«А когда в оркестре, собранном и созданном Чубинским, все, налаженное по

плану главного дирижера этого оркестра, шло как по маслу, выполняя все

мелкие нюансы, им указанные, сам дирижер скрывался из виду или же являлся

как бы посторонним зрителем или слушателем. Таким он бывал после органи-

зации какого-либо спектакля; таким явился и тогда, когда состоялась

однодневная перепись населення и домов г. Києва [...] Он сумел воодушевить и

всех членов Наблюдательного Комитета, и несколько сотен студентов, рабо-
тавших в этот день для науки, но быть командиром при выполнении предприя-
тця громадной важности не желал. Ту же роль он сыграл и при оснований

Юго-Западного отдела Русского географического общества; такова же роль его

была и при постановке в театре оперы «Різдвяна ніч», и во всех других слу-
чаях...» Відзначаючи його скромність, безпретензійність, Русов водночас

захоп49



лювався організаторським талантом Чубинського. «Говорил он горячо, увлекая

слушателей планами разных научных предприятий. И когда его слушали, всем

казалось, что то, что он предлагает, и естественно, и необходимо, и выполнимо,

и только поражались, почему это самое раньше никому в голову не пришло.

Поедем,1 братцы, опишем ярмарку! предлагает Чубинский, и ехали в Бо-

рисполь, и составляли план завоевания для науки форм денежного торгового

обращения на ярмарке, знаний, чем промышляют Борисполь и окрестные села,
что они производят и для кого, что, как, кому и почем продают». Або ще такий

цікавий факт: «Привозит Чубинский Остапа Вересая из ймення Григория
Платоновича Галагана и мне говорит: «Пусть он у тебя поживет, а ты у него весь

репертуар его песен запиши». Можно ли возражать против такого приказания?
Я записываю не только песни и думы, но и его биографию, которая
появляется потом в «Записках Юго-Западного отдела императорского Русского

географической) общества». Щоб трошки глибше прояснити цю історію, доповнимо

розповідь рядками дослідження Миколи Литвина, повісті-есе «Струни золотії»:

«1875 року, супроводжуваний Павлом Чубинським та Миколою Лисенком, він
також їде до Петербурга. 22 лютого виступає в клубі художників на сніданку,
влаштованому українцями на честь пам яті Т. Г. Шевченка. 2 березня на

засіданні Слов янського благодійного комітету. З березня в етнографічному
відділі Російського географічного товариства, 4 березня в Зимовому палаці,
11 березня в приміщенні шляхетного зібрання. 16 березня в Соляному
містечку, околиці Петербурга, де влаштовувались промислові й кустарні виставки.

У концерті, крім О. Вересая, брали участь: хор під орудою М. В. Лисенка,
сам Микола Віталійович як піаніст; відома російська співачка М. Д. Каменсь-
ка. Максим Рильський присвятив цьому незабутньому концерту схвильовані

рядки [...] Полковника Любистка-Любисткова цариця за спів пісень «не

цілком пристойного змісту» обдарувала селами й хуторами, Вересая ж за

виконані перед дітьми царя козацькі думи царська «фамілія» нагородила лиш сріб-
ною табакеркою». І далі драматичний фінал цієї історії: «Не мав Остап

хуторів і сіл, як Любисток. Навіть даху над головою не мав, аж поки Павло

Чубинський за власні кошти не поклав йому хату».
У 1862 р. кілька українофільських гуртків у Києві злились у велику

громаду, яка об єднала 250 300 чоловік. Входив сюди і Павло Чубинський.
У листах до свого приятеля Якова Полонського Чубинський сповіщає, що в

Борисполі він боровся з поміщиками-скнарами, складав селянам апеляції до

повітового суду, записував народні пісні, розшукував старовинні документи,
вивчав громадянське право.

На початку липня 1862 р. члени громади пишуть і надсилають до
часописів «Відгук із Києва», створений на хуторі Чубинського (серед авторів П.

Чубинський, В. Антонович, П. Житецький, В. Торський, І. Касяненкота ін.).
Підписали його двадцять одна особа: Тадей Рильський, Олександр Стоянов, чотири
брати Синьогуби, Борис Познанський, Андрій Стефанович, Дмитро Богданов...

Суть «Відгуку» донести до людей смисл діяльності громади, захистити її

від зливи доносів, що посипалися з Києва до Петербурга.
У Києві цензура статтю не пропустила. Павло Платонович у зв язку з цим

писав: «Я сам обратился к власти, прося следствия по поводу возводимой на

меня клеветы. В «Отзыве» мы просили гласно обосновать обвинения...» Але

ніхто із властей не захотів іти на чесний діалог. «Відгук із Києва» (початкова
назва «Суспільні питання») опублікував у листопадовому числі (№ 46)
журнал «Современная летопись». У Борисполі почалося слідство.

Але зупинимося ще на кількох моментах, що сталися перед тим.

Наприкінці літа 1862 р. на університетську кафедру російської історії приходить
Микола Костомаров. Українська громада, зворушена цим, надсилає історикові,
відомому ще з часів Кирило-Мефодіївського братства, вітальну адресу: «Вся

наша надія на грунтовне самовивчення в смислі народному, на стрункий,
органічний, самостійний рух усього народу до благородних людських цілей.

Ви повинні самі зрозуміти, яку послугу Ви можете принести цьому рухові, і

тому не залишіть без уваги наше щире прохання». Цей адрес підписали 44

київські громадівці, в числі яких бачимо ім я Павла Чубинського, знайомого з

Костомаровим іще з петербурзьких часів.
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У вересні в Золотоніському повіті знайдено прокламацію «Усім добрим
людям», написану українською мовою. Підозра щодо її авторства й

розповсюдження падає на Чубинського...
Восени цього ж 1862 р. злітає над Дніпром вогнекрила пісня, що обпекла

всіх «блюстителей», пісня, якій судилося пережити всіх імперочадців і стати

національним гімном українського народу. Назва її теж безкомпромісна
«Ще не вмерла Україна». Цього Павлу Чубинському можновладці вибачити
не могли. 2 листопада 1862 р. його затримано і через два дні відправлено на

Північ Росії.

Ще 20 жовтня князь О. Голіцин повідомляв шефа жандармів князя

Долгорукова про вердикт щодо Чубинського: «Хотя фактически не доказано, чтобы

Чубинский во время сих путешествий возбуждал крестьян к каким-либо про-

тивправительственным стремлениям, но тем не менее дозволенне продолжать
подобные выходки, по мнению комиссии, может иметь вредное влияние на умы

простолюдинов; посему, имея в виду, что составление упомянутого выше

возмутительно™ воззвания приписывается Чубинскому, комиссия полагала: выслать

его на житье в один из уездных городов Архангельской губ. под надзор поли-

ции».

Товариші попередили Чубинського, що йому загрожує арешт, і

пропонували виїхати за кордон. Але він рішуче відмовився. Він сказав, що заслання

явище тимчасове, а еміграція може бути вічною. Два дні він не з являвся на

квартиру, де його вже чекав квартальний: привів до ладу свої записи,

попрощався з батьками.
,.

Перебуваючи на засланні, Павло Чубинський бачив тяжке життя гнаних і

голодних, серед яких було багато земляків; він переймається сердечною
шаною до них і співчуттям.

Спершу він пробує знайти справедливості, просить переглянути свою

справу, адже ні в Києві, ні в Петербурзі Чубинського не допитували.

Чубинський уже на засланні, а на батьківщині ще донюхуються сліду його
злочинів.

По секретних канцеляріях ходять запити й відповіді про те, що «Чубинский
и Ефименко по обвинению в участии в тайном обществе, цель которого

заключалась в замыслах ниспровергнуть- существующий общественный порядок в Рус-
ском государстве и пересоздать устройство его на демократических началах с

помощью революционных средств...». _

В Архангельську вони й зустрінуться українські етнографи Павло
Чубинський да .Петро Єфименкр _і його дружина, історик Олександра Єфименко.
Там Чубинський допоможе Петрові видати книгу.

У далекому Архангельську Чубинський захоплює і дивує усіх своєю

кипучою діяльністю. «Працюю, не покладаючи рук, пише він до своєї двоюрідної

сестри/Лесі, дружини Кістяківського, да й то не тішить».. І мріє про волю:

«МоЖе, оживу у рідному краї, а то якось зостарівся, чогось на душі
тяжко. Нудота».

У тому далекому краї трапились люди, які зрозуміли Чубинського,
підтримали, не дали загинути такій діяльній, талановитій натурі. Йдеться
передусім про губернатора М. Арандаренка, який раніше працював у Полтаві й був
знайомий з його родиною. У Атестаті, виданому Чубинському 12 травня 1879 р.,

відзначається: «По окончании курса наук в императорском С.-Петербургском
університете, со степенью кандидата юридических наук, начальником

Архангельской губернии, по соглашению с губернским прокурором, допущен к исправ-
лению должности судебного следователя в г. Пенега и его уездах тысяча во-

семьсот шестьдесят третьего года января второго дня; по истечении срока шес-

тимесячного испытания, по отзыву судебной палаты, признан способным на

прохождение должности судебного следователя, но не представлен на утвер-

ждение в этой должности за последовавшим распоряжением начальника

губернии о назначений его в должность секретаря Архангельского статистического

комитета; на каковую должность, согласно его желанию, определен 12 октября
1863 г. императорским Московский обществом сельского хозяйства избран в

члены-корреспонденты 5 мая 1864 г.; сверх должности секретаря комитета, по

распоряжёняю начальника губернии, определен редактором губернских ведо-
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мостей и начальником газетного стола 22 мая 1864 г.; согласно предписанию, от

исполнения этих обязанностей освобожден 16 сентября 1864 г.; допущен

начальником губернии к исправлению должности старшего чиновника особых по-

ручений при начальнике губернии 16 сентября 1864 г.; избран в действитель-
ные члены Архангельского губернского статистического комитета ЗО декабря
1864 г.; утвержден старшим чиновником особых поручений 21 июля 1865 г.;
по случаю преобразования губернских учреждений министерства внутренних
дел и за уменьшением одной должности старшего чиновника особых поручений

при начальнике губернии, согласно желанию, назначен младшим чиновником

особых поручений, с представлением при этом по чинопроизводству, мундиру и

пенсии прав прежней, на точном оснований § 1 пункт 5 прим, к ст. 363, т. III

уст. о служ. (изд. 1857) 1 сентября 1865 г.; по поручению начальника

губернии заведывал Архангельским приказом общественного презрения с ЗО

октября 1865 г. по 24 января 1867 г.; по протоколу статистического комитета, за

особые труды по комитету, выдана денежная награда 350 руб. 2 декабря 1865 г.;

указом правительствующего сената от 7 сентября 1865 г. за № 372 утвержден
в чине коллежского секретаря [...]

Избран членом-сотрудником императорского вольного экономического

общества 5 января 1866 г.; указом правительствующего сената 26 мая 1866 г.

за № 136 произведен, за выслугу лет, в титулярные советники, со

старшинством с 2 января 1865 г.; назначен старшим чиновником особых поручений при

губернаторе 20 июня 1866 г.; в изъявление особенной признательности

императорского Русского географического общества, за полезные труды, сообщенные

обществу, награжден серебряной медалью 11 января 1867 г. (а вище написано,

що нагород і відзнак не має. Д. Ч.) от должности старшего чиновника

особых поручений и заведывания приказом, вследствие просьбы, по случаю обре-
менения многочисленными занятиями по должности секретаря статистического

комитета, начальником губернии уволен 24 января 1867 г.; по протоколу ста-

тиетического комитета, за особые труды по комитету, выдано в награду 280 руб.
27 января 1867 г.; Обществом любителей естествознания, состоящимся при им-

ператорском университете, за постоянное деятельное содействие обществу,
избран действительным членом оного 2 февраля 1867 г.; императорским Рус-
ским географическим обществом избран членом-сотрудником 13 марта 1867 г.;
с 10 апреля по 10 октября состоял в командировках:

а) по поручению императорских обществ: Русского географического и

Вольного экономического с согласия министра внутренних дел для исследования
хлебной торговли и производительности в северодвинском бассейне, в губер-
ниях: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Костромской,
Вятской и Пермской;

б) членом комиссии назначен по соглашению начальника губернии с минист-

ром внутренних сил и с Высочайше™ соизволения для исследования Печорского
края; указом правительствующего сената от 26 марта 1868 г. за № 70

произведен, за выслугу лет, в коллежские асессоры, со старшинством с 2 января
1868 г.; начальником губернии назначен старшим чиновником особых

поручений 5 августа 1868 г.; поручено заведываипе пеофициальною частіш губернских
ведомостей 15 января 1868 г.; освобожден от этой обязанности 11 января
1869 г.; согласно прошению, уволен от службы 11 марта 1869 г.; императорским

Русским географическим обществом избран действительным членом онаго 27

марта 1869 г.; его императорское высочество изволил пожаловать Чубинскому
в знак признательности, за сообщенные им разнородные сведения о северных

губерниях России, бриллиантовый перстень 10 апреля 1869 г. ...»

Отак глянути збоку на цей поважний формулярний список шанованого

чоловіка, то й, здавалося б, чого іще треба? Чини, посади, премії, нагороди,
медалі...

Але він снить Україною, де уже гуртує людей його полум яна пісня, що

заперечила усі найжорстокіші приписи й постулати царської імперії.
Сумнозвісний Валуєв на увесь цивілізований світ заявляє, що немає й не може бути
такої мови, такого народу. А пісня-гімн лине від хати до хати, від серця до

серця й наперекір усім пильним наглядачам кличе людей на святеє діло,
велить єднатися навколо священного імені матері-України:
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Ще не вмерла Україна, і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!

Павло Чубинський уперто, вимогливо, важко працює. В «Архангельских гу-

бернских ведомостях» публікується його «Програма для збирання
статистичних даних», «Програма етнографії», «Програма звичаєвого права»,
«Колонізація мурманського російського берега», «Сумні вісті про стан сплаву товарів
по р. Юг», «З приводу журналів засідання III відділу Імператорського
Вільного економічного товариства 20 і 28 березня», «Обробка щетини в м. Устюг»,
«Північно-двінське пароплавство і його діяльність», «Навчально-ремісниче
училище в Єлецькому селищі», «Один із невідомих поширювачів писемності в

народі», «Північно-Катерининський шлях», «Про В ятсько-Двінський шлях», «Про
стан Архангельської публічної бібліотеки», «Кілька слів про стан народної
освіти», «Проект статуту й записка про необхідність Товариства сільського
господарства в Архангельській губернії», «Про взаємне страхування суден і

вантажів», «З приводу неврожаїв в Архангельській губернії». Крім того, в

різних інших виданнях публікувалися його дослідження: про два весільні

обряди, солярство в Архангельській губернії, статистичний нарис «Корели»;
статистика народжень, шлюбів і смертностей по м. Архангельську за десять

років; статистика народжень, шлюбів і смертностей у повітових містах

Архангельської губернії; огляд найголовніших ярмарків в Архангельській губернії;
види хлібів, що виробляються в Архангельській губернії, з показаннями

кількості кожного; лист Чубинського про дослідження хлібної торгівлі в північ-

нодвінському басейні; про збірник народних юридичних звичаїв Архангельської
губернії, укладений П. Єфименком; про хлібне виробництво й торгівлю в

басейні Північної Двіни; про льонарство, лляне виробництво й лляну торгівлю в

Північному районі і т. ін.

Отакого засланця Бог послав Архангельському краєві. Сам перелік праць

Чубинського, тематичне їх розмаїття спонукає до думки: скільки ж то міг він

зробити за нормальних умов задля рідної культури!.. А ще ж відомо, що саме

Чубинський був головним організатором вшанування 150-літнього ювілею

Михайла Ломоносова й відкриття на батьківщині вченого сільської школи,

побудованої на народні кошти... «Я работал на Севере без устали и доказал мою

любовь к русскому народу», писав Чубинський. Тепер він рвався в Україну.
Чубинський пише звіт про експедиції до Російського географічного

товариства. За дозволом міністра внутрішніх справ його викликають в столицю.

Доповідь його в січні 1869 р. там сподобалась. За клопотанням президії РГТ,
й зокрема Семенова-Тян-Шанського, Чубинський отримує дозвіл вернутися в

Україну й очолити експедицію. І от, «состоя при императорском Русском геог-

рафическом обществе в числе действительных членов онаго, 16 мая 1869 г.

командировая был обществом в учрежденную, с Высочайшей) соизволения,

экспедицию в Юго-Западный край для этнографическо-статистических иссле-

дований...».

Чубинський повертається в Україну! І береться до роботи, про яку міг

тільки мріяти раніше. Він знає, що думка про спорядження наукової етнографічно-
народознавчої експедиції в Південно-Західний край виникла в Російському
географічному товаристві ще в 1862 р. Проте політичні заворушення в «запад-

ных провинциях империи» перепинили справу.

Вирушаючи в дорогу, Чубинський значно розширив обсяг задуманих

досліджень, насамперед приєднавши до Південно-Західного краю південні райони

Гродненської й Мінської губерній, західні Люблінської й Сідлецької та

північно-східну частину Бессарабії. Потім він наполіг на необхідності не тільки

вивчити склад населення, його побут, а й зібрати якомога більше матеріалів, що

стосуються етнографії. «Я старався збирати матеріали ще й тому, писав

Павло Платонович у передмові до першого тому «Праць», що численні

пам ятники народної творчості вимирають; народ їх забуває. Якби М. О. Максимович
та інші збирачі матеріалів не записали історичних дум і пісень, то багато з

них було б назавжди втрачено. Те ж могло б статися з багатьма обрядами,
повір ями, казками, легендами й навіть звичаями; тому й пропускати якусь рису

народної творчості чи народного побуту я вважав непрощенним».
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В першу мандрівку він вибрався нагірною придніпровською смугою через
повіти Київський, Канівський і Черкаський, долиною річки Рось через
Канівський і Черкаський, а також Таращанський, Сквирський, Васильківський.
З Бердичівського повіту переїхав у Житомирський на Волині. Звідси
відправився долиною річки Случ через Новоград-Волинський і Старокостянтинів-
ський повіти в Подільську губернію, де відвідав Проскурівський, Ушицький і

Кам янець-Подільський повіти. Із Кам янця подався в Бессарабію і об їхав

Хотинський повіт, а потім їхав через Ушицький, Проскурівський і Кам янець-

Подільськнй повіти, що біля австрійського кордону. Далі досліджував Старо-
костянтннівський, Кременецький, Лубенський і Володимир-Волинський повіти

Волинської губернії, побував у Грубещах Люблінської губернії. Звідси через
повіти Грубешівський, Томашівський, Замостський, Красноставський,
Люблінський, Любартівський, Влодавський, Холмський і Бельський доїхав до Брест-

Литовська, а далі шлях проліг до Кобринського повіту Гродненської губернії,
потім на Волинь Ковельський, Луцький, Ровенський, Новоград-Волинський,
Житомирський і Радомишльський повіти і знову через західні повіти Київської
губернії.

Не дивуйтеся, що так детально подаємо маршрути Чубинського. Може ж

таки, хтось, прочитавши назву свого міста чи села, зворушиться такою,

святістю і захоче відшукати сліди великого вченого на своїй землі, загориться й собі

зібрати побільше фольклорних та етнографічних матеріалів.
Другої зимової мандрівки Чубинський рушив через Радомишльський повіт

Київської губернії північною околицею Волинської губернії і завершив його у

Радомишлі.

Третьої мандрівки влітку 1870 р. він обстежував'Переяславський і

Золотоніський повіти Полтавської губернії; Черкаський, Чигиринський,
Звенигородський і Уманський повіти на тодішній Київщині; Гайсинський,
Ольгопільський, Балтський, Ямпільський, Могилівський, Летичівський, Літияський,
Вінницький і Брацлавський повіти на Поділлі, а завершував експедицію у Липо-

вецькому, Сквирському, Васильківському повітах.

Чубинський записав майже чотири тисячі обрядових пісень, триста казок,
більш як у шістдесяти місцях зробив записи говірок, із книг волосних судів
вибрав тисячі ухвал. Майже скрізь робив нотатки про платню, характер

занять, рівень урожаю, вплив селянської реформи на економічний побут
народу, торгівлю лісом, тютюнництво, шовківництво, виноробство тощо. Було
зібрано силу матеріалу. Відгукнулося також чимало свідомих і завзятих діячів, які

передали свої матеріали в розпорядження експедиції П. Чубинського. І. П. Но-
вицький п ять тисяч пісень (з варіантами), О. Ф. Кістяківський
опрацював кримінальні ухвали волосних судів і додав історичний нарис цього

суду; В. Б. Антонович зробив витяги із процесів минулого століття про

чаклунство; М. В. Лисенко поклав на ноти мотиви весільних та інших

обрядових пісень Борисполя; В. Ф. Симиренко збагатив праці експедиції альбомом

фотознімків типів та побутової обстановки. Фотороботи виконав Я. К. Темненко.
На заклик Павла Чубинського відгукнулися Г. Залюбовський, Димінський, Ка-
сяненко, Чернецький, Петров, Воронецький, Столбін, Андрієвський. Студент
Жданов записав весілля разом із мотивами, покладеними ним на ноти, й до

ста обрядових пісень. Для опрацювання матеріалів у березні 1870 р.
Чубинський запросив І. Чердиченка, В. Кравцова, П. Раєвського й В. Іляшевича, а з

початку листопада К. Кардаша. За їх допомогою опрацював і підготував до

друку сім томів (дев ять книг) «Праць етнографічно-статистичної ескпедиції в

Західно-Руський край», які вийшли в Петербурзі під опікою М.

Костомарова та П. Гільтебрандта у 1872 1879 рр.
За словами академіка Л. С. Берга, експедиція, очолювана П. Чубинським,

в Південно-Західний край була найвидатнішим явищем в історії тодішньої
етнографії, а академік Олександр Білецький вважав, що видання
фольклорних матеріалів, зібраних П. Чубинським, було «найзначнішим фактом у галузі
збирання пам яток», академік О. Пипін відзначив, що український вчений був
єдиним у своєму роді діячем у галузі етнографії і статистики.

Чубинський стає загальноросійською науковою знаменитістю. Те, чим він

міг займатися на початку 60-х років потайки, крадькома, раз по раз
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чись на заборони властей, тепер як дійсний член Географічного товариства
робив, «виконуючи свої службові обов язки».

Експедиція Чубинського мобілізувала всі прогресивні сили до співпраці,
успішне її завершення приголомшило київський і петербурзький науковий світ.

А сам учений у своїх нестримних мріях-уже линув далеко вперед. Він затявся

створити наукову інстанцію (нехай навіть філіал вседержавного закладу), аби

можна було досліджувати й видавати наукові праці на своїй землі, відкрито
займатися науковою діяльністю про Україну і для України. І от Павло Пла-

тонович сповіщає друзям, що давно задумане відкриття Південно-Західного
відділу РГТ в Києві уже вирішено й затверджено. Як ініціатива, так і честь

доведення до щасливого завершення цього нелегкого й досить делікатного діла
належала безперечно й неподільно П. П. Чубийському, блискуче завершення
яким експедиції створило йому відомий авторитет в центральному Товаристві,
а чудовий організаторський талант допоміг провести це діло крізь дуже
серйозні перешкоди. Для нас же, київських «громадян», воно мало величезне

значення. Відкриття Південно-Західного відділу легалізувало, принаймні, більшу
половину того, що ми робили до тих пір як мимоволі «таємне товариство»
київської Громади.

Про ту величезну роль, яку зіграв Павло Платонович у створенні
Південно-Західного відділу РГТ, по суті, предтечі Академії наук України, можемо

судити з листа Чубинського до Михайла Максимовича від 25 січня 1872 р., що

його опублікував свого часу в журналі «Народна творчість та етнографія»
Павло Попов. «На днях я еду в Киев (з Городищ. Д. Ч.), где побуду больше

двух недель. Там я буду хлопотать об образовании Южного отдела Русского

географического общества. Это учреждение необходимо, оно подвинуло бы изу-
чение края и народа. В Петербурге этому очень сочувствуют. Я знаю многих

лиц, желающих быть учредителями отдела. Ваш авторитет в этом деле имел бы

большое значение». Тут же він просить дати листа до начальника Південно-

Західного краю Київського, Волинського і Подільського генерал-губернатора
князя Дондукова-Корсакова, щоб зацікавити його справою організації
товариства. І далі: «В настоящее время существуют отделы Северо-Западный,
Оренбургский, Кавказский и Сибирский странно, что на юге России (тобто в

Україні. Д. Ч.), где три университета, нет отдела. В Географическом об-

ществе сильно желают, чтобы основался отдел, и неоднократно меня об этом

просили.
Если я решаюсь взять на себя инициативу в этом деле, то только потому,

что верю в свою энергию». А вже 16 лютого Чубинський писав до

Кістяківського: «Вчера мною передай генерал-губернатору устав Юго-Западного отдела

Географического общества, подписанный многими нашими знакомыми. Итак,
мне удалось осуществить это полезное учреждение. Мы теперь будем иметь

постоянное учреждение для изучения края».

Офіційне відкриття відділу відбулося 13 лютого 1873 р. Головував сам

князь О. М. Дондуков-Корсаков. І не випадково. На мить згадаймо: вже

вийшов (1872) перший том «Праць», у передмові до якого Чубинський подякував

усім, хто допомагав, сприяв експедиції. «Во главе этих лиц мы с глубокою
признательностью ставим имя Киевского, Подольского и Волынского

генерал-губернатора князя Александра Михайловича Дондукова-Корсакова, который с

самого начала принял экспедицию под свое благосклонное покровительство и

не переставал следить с участием за ее успехами». Імовірно, Чубинський тут
не покривив душею, та й Федір Вовк згадував: «З першого ж моменту своєї

появи в залі кн. Дондуков завоював симпатії присутніх своєю простотою,
надзвичайною тактовністю, привітністю і вмінням триматися. В його коротенькій
промові не було жодних політичних вказівок, порад або побажань». Тим паче

князь не спохопився очолити відділ, хоч йому було й запропоновано. Він

порадив на своє місце Г. П. Галагана. Керуючим справами було обрано дійсного
члена РГТ Чубинського, але позаяк через свої службові обов язки він ще не

міг постійно перебувати в Києві, то за його мав заступати О. Русов, учитель
1-ї гімназії.

Всього за кілька років відділом було видано два томи «Записок

Юго-Западного отдела императорского РГО (Т. І. К-, 1874; Т. II. К., 1875), де
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щено праці М. Драгоманова, В. Антоновича, П. Чубинського, Ф. Волкова
(Федора Вовка) та ін. Було зібрано матеріал ще на три томи «Записок», але вони

не вийшли. Відділ підготував до видання три томи творів померлого в кінці
1873 р. українського вченого Михайла Максимовича, вперше опублікував

українські думи й пісні з репертуару відомого кобзаря Остапа Вересая. Побачили

світ «Календарь Юго-Западного края на 1873 год», укладений Чубинським та

Борисовим, «Программа для собирания этнографических и статистических дан-

ных», укладена дійсними членами Південно-Західного відділу РГТ

Чубинським і Русовим, «Отчеты о деятельности Юго-Зап. отд. императорского РГО»

(1873, 1874), «Село Сокиринцы и сокиринское ссудо-сберегательное
товарищество».

Важливим досягненням відділу було проведення в Києві першого
одноденного перепису населення 2 березня 1874 р. У чому полягало головне

досягнення цього перепису, дізнаємося з листа Чубинського до Семенова-Тян-Шансь-

кого (27 березня 1874 р.), в якому він зазначав, що результати його виявили

київське населення «майже на 50% більшим, ніж рахувалося офіційно».
З 14 серпня по 3 вересня 1874 р. в Києві відбувся III Археологічний з їзд,,

організований, власне, відділом географічного товариства. На закритті граф
Уваров сказав, що з їзд мав успіх найголовніше завдяки праці місцевих учених
(виступило дев ять членів відділу), які прочитали десять доповідей. А Остап

Терлецький у листі до М. Бучинського запевняв, що археологічний конгрес
принесе велику користь «українофільській справі в Росії, бо сливе всі

реферати доторкалися України, а щойно на конгресі побачили і свої, і великороси, яка

багата Україна на наукові сили».

Члени відділу тим часом створювали наукову бібліотеку, етнографічний

музей, готували матеріали до словника, привозили до Києва славнозвісного

Остапа Вересая й записували його кобзарський репертуар...
У цей же час виходять друком «Праці» Чубинського. 1872 1874 рр. уже

побачили світ перший (перший випуск), третій, п ятий і сьомий (обидва
випуски) томи; (другий випуск першого і четвертий том вийдуть 1877 р., другий
1878, шостий 1879 р.). 1873 р. РГТ нагородило Чубинського золотою медаллю

«за особенную его деятельность и те неусыпные труды, коим русская наука
обязана собранием громадного материала для изучения быта, юридических обы-

чаев и народной жизни Юго-Западного края». 1875 р. Чубинський отримує
також золоту медаль від Міжнародного етнографічного конгресу в Парижі, а

через чотири роки за поданням академіка О. Веселовського його було
нагороджено Уваровською премією Петербурзької Академії наук. За грунтовною
оцінкою академіка О. Пипіна, «Праці» Чубинського грандіозні.

Але іншої думки були шульгіни та юзефовичі, які гуртувалися навколо

газети «Киевлянин», аби перешкодити єднанню українських сил, не допустити

національного пробудження народу. За свідченням Федора Вовка, «уже с

конца 1874 г. «Киевлянин» начал ряд статей, в которых старался доказать, что и

Юго-Западный отдел императорского Русского географического об-ва был ос-

нован в Києве с целью пропаганды украинского сепаратизма, и однодневная

перепись была устроена только для того, чтобы показать, что чуть ли не пол-

Киева считают своим родным языком малорусский, и археологический съезд

был созван в Києве в видах демонстраціи! особой украинской науки, т. е. в ин-

тересах того же сепаратизма, и т. д. За этим последовали уже не

литературные, а вполне «агентурные» доносы...».

За клопотанням президії РГТ і добрих людей Чубинському дозволено

працювати в столиці імперії. Він іде на службу в Міністерство шляхів, яким

керував тоді К. Посьєт, який знав особисто й цінував Чубинського. Згадаймо уже
цитований Атестат, автором якого був цей чиновник. П. Чубинського
призначають у департамент загальних справ. Подальші записи особистої справи
свідчать і про службову сумлінність вченого, і шанобливе ставлення до нього: «По

приказанию министра путей сообщения был командирован: в июле месяце

1877 г. для осмотра Харьковского и Белгородского и в октябре месяце того же

года для осмотра Александровского железнодорожных училищ. Высочайшим

приказом по Министерству путей сообщения, за отличие по службе произве-
ден в коллежские советники 8 декабря 1877 г. ...указом правительствующего
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Сената от 3 марта 1878 г. за № 997 произведен за выслугу лет в статские со-

ветники, со старшинством с 8 декабря 1877 г.»

За клопотанням К. Посьєта рада РГТ ЗО вересня ухвалила: «Во внимание

к особенной деятельности Чубинского по званню члена упомянутой экспедиции

и неусыпным трудам, коим русская наука обязана собранием громадного
количества материала для изучения быта, юридических обычаев и народной поэзии

населення юго-западного края, время, проведенное Чубинским в экспедиции,

с 16 мая 1869 г. по 16 мая 1873 г. зачесть ему в государственную службу». До

цих чотирьох років входив час, проведений в експедиції, а також у заняттях

по складанню детального звіту. Проте радості це вченому принесло мало.

У листі дружини Чубинського Катерини Іванівни від 6 березня 1878 р. (тут,
як і в інших цитуваннях, дати подаються за ст. ст.) натрапляємо на тривожні
рядки: «В настоящее время Павел нездоров и поэтому не пишет Вам сам: не-

делю тому назад он почувствовал, что плохо владеет правой рукой и ногой,
и хотя ходит, но нога дрожит, а пишет с большим трудом; доктора советуют

ему ехать летом на Кавказ лечиться серными водами, что он и думает

исполнить». І ця тривога від листа до листа наростає: 17 січня 1879 р. Катерина
Іванівна сповіщає Кістяківського, що на запрошення міністра Посьєта лікарі
Боткін і Білоголовий оглянули Павла й знайшли, що в нього «гнездовое стра-
дание черепного мозга с полупараличем правой половины тела, которое

обостряется от умственных занятий, выражаясь почти потерею речи и ухудшением
движений». Лікарі зажадали, щоб він звільнився на рік від будь-яких
розумових занять. 9 лютого 1879 р. надходить офіційний папір про дозвіл Павлу

Чубинському проживати у всіх губерніях Малоросії, за винятком Києва.
Тільки після наполегливих клопотань вдається дістати височайший дозвіл

на перебування Чубинського в Києві.

Нарешті! У 1879 р. він повертається в Україну.
Живе то в Борисполі, то на хуторі. Іноді їздить до Києва: до лікарів та

друзів. Але ж не наїздишся. Катерина Іванівна думає найняти помешкання.

«Я к Вам же обращаюсь с просьбой, или, вернее, к Александре Ивановне о

приискании мне двух комнат со столом». «При теперешних наших средствах
я не могу взять для детей гувернантки, как требует их возраст, сама тоже не

имею времени заняться с ними, а оставаясь без надлежащего и постоянного

надзора, они, естественно, шалят и тем раздражают Павла. Затем Павел

требует неусипного надзора за ним, т. е. компаньона, который бы читал ему, го-

ворил с ним, писал ему письма или заметки его, гулял с ним и вообще посвя-

щал ему все свое время, что я отчасти и делаю, но не всегда исправно, ибо

хозяйство и дети требуют также моего надзора».

Крім того, Чубинські надумали добудувати будиночок на хуторі. Треба
було створити затишок для хворого, спокій, щоб ніхто не заважав, не шуміли
діти. Але ж одного бажання мало. «Вследствие начатой постройки дома

финансы наши до того запутаны, что мы на прожитье даже должны занимать и

делать новые долги, не уплатив старых, то тут и приходится очень и очень

призадуматься, как и что предпринять».

Справді, боргів назбиралося чимало. Виручає Василь Симиренко. «Вчера
я посетил Симиренка. Он вручил мне 3000 р., которые я и передал Чуб-му,

Симиренко нередко помогай и другим», записує Кістяківський 20 лютого 1880 р.

Ось уривок з примітки до спогадів Гната Житецького: «Вас. Хвед. пізніш
багато давав грошей на українські справи (вид. «Киевск. Стар.», «Громадс.
думки», «Нов. Громади», галицькі видання, будинок т-ва ім. Шевченка в Києві

тощо); серед громадян у 70-90-х роках мав прізвище Великий Хоре».
А за два дні перед тим Кістяківськиї занотовує: «Трагическая судьба Чуб-го:

этот энергичный человек, отменный говорун, лежал, пригвожденный к одру бо-

лезни в соседней комнате с теми, в которых товарищи его молодости, еще

полные жизни и деятельности, вели беседу, пили, пели, пировали, веселились,

крутились в метелице. Пели под аккомпанемент украинскую марсельезу,

сочиненную Чуб-им в 1862 году: «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля...» В это

время я вел разговор с В. Ф. Симиренко о бедственном положений экономичес-

ких дел Чуб-го, о том, что ему нечем заплатить за страховку».
І ще є згадка в щоденнику Кістяківського про благодійну діяльність
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ких кіл на користь Чубинського. Ідеться про розмову Олександра Федоровича
з банкіром Рубінштейном, що нахвалявся продати все з молотка, якщо

Чубинський не заплатить борг промисловому банкові. «Я упомянул об обещании

Хрякова, богатого сахаропромышленника, составить подписку для поддержа-
ния больного, который когда-то оказал сахаропромышленникам значительные

услуги: до выхода в отставку он был их поверенным в Петербурге». I Хряков
таки дотримав, слова. Уже 25 лютого Кістяківський записує: «Вчера Хряков из-

вестил меня, что он успел собрать 2500 р. в пользу Чуб-го. Господь ему да
поможет помочь упалому человеку»4

От, так жив,, доживав віку цей, як казали усі його сучасники, енергійний
чоловік і буржуазний, як говорили забудькуваті нащадки, діяч... Людина, що

згоріла в роботі на благо рідного народу, який він прагнув бачити

високоосвіченим, мудрим, свідомим, вільним. Оцей многотрудний велетень української
культури згасав від тортур, перевтоми, переслідувань, неволі... згасав у
жахливих муках.

Якщо вести лік від першої згадки про недугу Павла Платоновича в листі

Катерини Іванівни (6 березня 1878 р. «неделю тому назад он почувствовал...»),
дуже сумна виходить картина: майже шість років він хворів, з них п ять

тяжко. Сім,років заслання. Сім попрацював на батьківщині, й знову
заслання-.! тільки тяжко хворим повернувся в Україну, де й згас. «14 января

скончался Павел ПлатонОвич Чубинський, занотовує з сумом Кістяківський [...]
На похороны, собрались друзья и немногие его почитатели. Понстпне

талантливый человек., Погребенв Борисполе: после отпевания в церкви Рождества

Богородицы, что на берегу Днепра, у начала Надднепровского шоссе (у тій

самій церкві, де майже 23 роки тому ночувала домовина Тараса Шевченка.

2?. Ч.); на другой день его утром повезли в Борисполь».
' іе стало велетня... Світ озвався жалобним словом про покійного. «Киевская

иарж ііа» друкує некролог Кістяківського, що виходить і окремим відбитком,

вміщує, некролог й «Исторический веет-.ш:», і «Труды этнографическаго отдела

Общества»любителей естествознания». Петро Єфименко публікує в «Киевской

старине» бібліографічний покажчик праць Чубинського; високо оцінили заслуги
вченого О. Пипін, Д. Язиков, П. Семенов... Не забували про Чубинського й

власті. Свідченням цього може бѵти «Докладная записка киевского

губернатора об отслужении в Софиевспсм соборе в г. Києве панихид в день второй
годовщины смерти профессора Киевского университета Кистяковского А. Ф.
и третьей годовщины этнографа П. П. Чубинского» від 24 січня 1887 р.,
послана «конфпденциально министру внутренних дел». «В местных газетах,

говорилося в записці, были помешены два объявления о том, что в воскресенье

18 сего января в 12 часов дн;. до случаю второй годовщины А. Ф.

Кистяковского и третьей годовщины П. П. Чубинского имеют быть отслужены
панихиды в Софи ом cc Гюре.

Ввиду возбудившегося подозрения в тенденциозности означенных объявле-

ний, г. к. Кистяковский при жизни отличался хохломанским направлением и

имел много приверженцев, а Чубинский известен был как политический

дѣятель, и имея в виду, что действительный день годовщины смерти

Кистяковского 13, а Чубинского 16 января (неточно, насправді 14. Д. Ч.)> полициею

било установлено наблюдение и приняты некоторые предупредительные меры

к устранению могущих возникнуть тенденциозных проявлений как возле

собора, так и на кладбище, а также предпринято расследование о таком совпаде-

нии совмести'ло назначений в один и тот же день и час панихиды по двум

разновременно умершим лицам, и притом не в приходской церкви, а в кафедраль-
ном соборе».

Славетний Федір Вовк, називаючи Павла Платоновича своїм другом і

вчителем, писав: «П. П. Чубинський, со всеми его достоинствами и недостатками,

был, несомненно, чрезвычайно крупной личностью, которой при других усло-
виях предстояла бы гораздо более видная историческая роль. Но у него как

будто бы не было и сознания своего превосходства над многими другими, и

при всем своем бурном темпераменте он был, в сущности, замечательно скро-
мен и беспритязателен. И никогда не обнаруживал претензий на какой-нибудь
авторитаризм. Это еще одна симпатичная черта для характеристики его высо-
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кого общественно™ значення, которое не забудется Украиной никогда». Федір
Вовк переконаний, що «след, оставленный им в этнографии Украины, так ве-

лик, заслуги его так значительны, что их хватило бы и на нескольких

професіональних учених». А в яких «умовах» він працював, годі й казати. Досить
лише заглянути до «Киевлянина», почитати поліцейські цькування

українофобів, чи в відверто ворожий до українства «День». В останньому І. Акса-
ков прямо заявляв: «Ми всегда спорили с теми нашими писателями, которые

старались создать особый малорусский язык, и доказывали тщету и

ненужность этих попыток». До піни на губах кричав: «Край этот русский, русский и

русский! В нем нет разных национальностей и вер; в нем один хозяин

русский народ; одна господствующая национальность русская». Хижо нападав
на «малороссийский сепаратизм», на «г. Драгоманова и всех современных

«украинофилов», насміхався з «бесплодной и смешной забавы сочинять и

издавать сочинения и переводы на малороссийском крестьянском говоре». Тепер
ясно, чому не могла не з явитися «Ще не вмерла Україна». Тепер зрозуміло,
чому Чубинський так поспішав зібрати й негайно видати матеріали й
дослідження експедиції. Не залишав, щоб зайнятися ретельним, уважним їх

опрацюванням, живучи, скажімо, в Петербурзі, де в нього завжди була
можливість влаштуватися. «Но, разумеется, пише Федір Вовк, это была бы

программа не для П. П. Чубинского: слишком долго тосковал он по своей родине,
по своему родному небу, по своим вербам и тополям, по белым хаткам...»

Поспішав, щоб встигнути. Іншого моменту могло не бути. Ми он більш як за

сторіччя не спромоглися жодного разу перевидати такі скарби. А ці ж

матеріали й дослідження були ще одним разючим ударом по русифікаторській
ошалілій політиці, неспростовною заявою перед усім світом: дивіться, панове,

Україна є, вона не вмерла і не вмре, живі її висока багатюща культура, її

непоборний і чистий дух! Чубинський писав, що «коренная черта малорусского

племени, имеющая громадное значение в его экономической жизни, это

сильное развитие личности. Идея личности проходит через все отношения, начиная

с семейных». От бачите, а ми й не знаемо себе. Так будьмо ж особистостями, а

не гвинтиками, будьмо народом, який знає, пам ятає і шанує своїх страдників,
своїх апостолів.

Іван Франко зачислив Чубинського до найвидатніших письменників і

вчених, що посіли почесне місце у вітчизняній науці. Софія Русова писала: «Він

розбурхав національну свідомість багатьох млявих, пригнічених українців, він

витворив фанатиків фольклору та етнографії... Його праця захоплювала всі

верстви громадянства. Наче якась ціла національна течія пробігла по

Україні разом із товстими зшитками, записаними українськими народними піснями
та казками. З явилися перші бруньки національної свідомості». Ольга Косач-

Кривинюк у своїх спогадах про Лесю Українку пише: «Найлюбішими

книжками малих Лесі й Миші були томи трудів Чубинського з казками та піснями,

сербські народні думи й пісні в українськім перекладі (Михайла Старицько-
го. Д. Ч.), міфи стародавніх греків та ще книжка про подорожі різних
славних мандрівників. Ті книжки вони знали мало не напам ять».

Журнал «Украинская жизнь» у першому числі за 1914 р. помістив добірку

матеріалів, присвячених тридцятій річниці від дня смерті Павла Платоновича.

Серед них стаття професора М. Ф. Сумцова, який дуже високо оцінив

творчу спадщину великого сина України. «После смерти Чубинского, пише він,

прошло ЗО лет, после выхода в свет его трудов 40 лет, сошел в могилу тво-

рец этого грандиозного труда, сошли в могилу все его даровитые, глубокой
учености критики: Веселовский, Срезневский, В. Миллер, Драгоманов, а его

капитальный труд жив и обнаруживает все признаки долгой славной жизни.

После Чубинского по украинской этнографии появились ценные труды Голо-

вацкого, Иванова, Рудченка, Гринченка, Манжуры, Гнатюка, Франка, Эвар-
шщкого. Новіщкого, Милсрадовича, но ни один по полноте и разносторонности,
по внутреннему богатству содержания не может заменить «Труды»
Чубинского, которые как были ранее, так и ныне остаются самым капитальным достоя-

нием украинской этнографии, закрепляя таким образом за П. П. Чубинским

прочную славу достойного сына своего народа, человека с чистым,

благородним сердцем и с великими историческими заслугами».



ВИДАТНІ
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Андрій ТКАЧУК

СИМОН ПЕТЛЮРА

Політичний портрет

Суспільно-політичне і культурне
життя України перших десятиліть XX ст.

не можна збагнути і об'єктивно

дослідити, якщо наша історія і надалі

обминатиме деяких людей, які її творили.

Ця історія не буде повчальною для

народу доти, доки не будуть створені
портрети визначних українських
політичних та культурних діячів, не буде
видрукувана їх політична і літературна

спадщина.

До таких постатей, що

замовчувались, а якщо і згадувались, то лише в

негативному плані, в чорних барвах,
належить й ім'я Симона Васильовича

Петлюри. Правда, останнім часом

з'явилися спроби з наукової точки зору

розглянути діяльність та творчу

спадщину С. В. Петлюри.
Академік Російської Академії наук

Ф. Є. Корш, який особисто знав

С. В. Петлюру ще задовго до подій
1917 р., сказав: «Українці і самі не

знають, кого вони мають серед себе.

Вони гадають, що Петлюра

видатний редактор, патріот, громадський

діяч тощо. Це все правда, але не

ціла правда. Петлюра безконечно вищий

за те, що про нього думають. Він з

породи вождів, людина з того тіста, що

колись у старовину закладали династії,
а в наш демократичний час стають

національними героями. Живе він при

несприятливих умовах, не може

виявити себе. Та хто знає, чи не

зміниться все навкруги! А коли зміниться,

буде він вождем українського народу»!.
Симон Васильович Петлюра

народився 10 травня 1879 р. у Полтаві в

сім'ї міщан козацького походження.

Тоді Полтава була, за влучним виразом

Володимира Короленка, глухим і

сонним закутком Російської імперії. Сім'я

полтавських міщан Василя Павловича

та Ольги Олександрівни Петлюри,
батьків Симона, була багатодітною

(четверо хлопців і троє дівчат) і дуже
бідною. Єдина власність це свій

парокінний виїзд, з чого сім'я, власне, і
жила. Батько, Василь Павлович, крім
того, возив ще полтавського архієрея.
Остання обставина і дозволила двом

синам Федору і Симону
вчитися спочатку в Полтавській школі-бурсі,
а потім у духовній семінарії. Що
особливо відзначали сучасники про роки
навчання Симона Петлюри в Полтавській

школі-бурсі та семінарії, так це те, що

він був чутливий, вразливий і навіть

сентиментальний юнак, любив співати

українські пісні, навчився грати під

керуванням відставного військового

капельмейстера на скрипці, диригувати

хором, любив театр, охоче брав участь

у семінарських виставах, пробував
писати п'єси. Загалом Симон Петлюра мав

нахил до мистецтва, письменства і

театру. Мабуть, цим і слід пояснити деяку

театральність складу його характеру в

дальнішому, уже після 1917 р., що і

зазначив В. Винниченко у

«Відродженні нації» любов до військових

парадів тощо.

Затхла атмосфера бурси і

семінарії не сприяла отриманню

систематичних гуманітарних знань. Тому, як

свідчили сучасники, С. Петлюра не дуже

хапався семінарської науки. Але уже й

тоді він був не сіреньким, посереднім

семінаристом, якому тяжко давались

богословські науки, як це зображують
деякі радянські дослідники. Його
прагнення у майбутньому отримати

систематичні університетські знання,

самостійні студії над українською історією,

літературою свідчать про те, що прѳ-
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фесія священика навряд чи його

приваблювала. Бідність батьків,
неможливість отримати іншу початкову освіту
привели його до семінарії, та й,

зрештою, не лише його. І тільки

послаблення при вступі, дозвіл випускникам

семінарії вчитись у світських закладах

дали можливість багатьом його

товаришам стати студентами вищих

учбових закладів Києва і Харкова.
Яким було тогочасне оточення

С. В. Петлюри? Бурсаки і семінаристи
це переважно діти сільського

духівництва, лише незначна частина їх

була «світського» походження, до якої

належав і С. В. Петлюра. Російська
мова була офіційною державною мовою

викладачів, молодь же спілкувалась

між собою українською. Та й загалом

семінарія мала дух український. Без

бурсаків і семінаристів не обходилась

жодна культурна подія в місті. Навіть

щорічні офіційні екскурсії семінаристів

на місце Полтавської битви, відвідини

шведської могили викликали інтерес до

козацтва, Івана Мазепи, історії
України. Мабуть, звідси й бере початок за-

цікавленя С. Петлюри історією, і

особливо запорозького та кубанського
козацтва.

Невдоволення програмою навчання,

русифікація, сама атмосфера семінарії,

пошуки відповіді на причини тяжкого

стану тридцятимільйонного народу
все це призвело до того, що в 1898 р.

в семінарії було засновано таємну

українську громаду, на чолі якої стають

Симон Петлюра і Микола Гмиря. За

спогадами їхнього однокурсника Івана

Рудичіва, вони були саме тими

молодіжними провідниками, які уміли

гуртувати і впливати на людей. А така

риса характеру С. В. Петлюри, як

«вміння переконувати людей без крику і

настирливості та притягання до себе своєю

лагідністю і веселою вдачею»,

висунули його на провідництво в громаді. До

семінарської громади належало

близько ЗО семінаристів, і, що характерно,

у майбутньому чимало з них стали

відомими українськими політичними і

культурними діячами: Сергій Андрієв-

ський, Пилип Капельгородський,

Володимир Фідровський та ін. Також

членами громади були й не семінаристи,

як, наприклад, молоді земські

урядовці Прокіп Понятенко і Аркадій
Кучерявенко.

Особисто для С. Петлюри, як і

для його товаришів, поштовхом до

активної дії стали Шевченківські свята

1900 р. На квартирі в Олександра
Русова харківський адвокат Микола

Міхновський виголосив патріотичну
промову, де обгрунтував необхідність
боротьби за самостійність України. Ця

промова справила на молодь

величезне враження. На Наддніпрянській
Україні, мабуть, ще з часів гетьмана І.

Мазепи не звучала так чітко окреслена

політична мета українського націнально-
визвольного руху боротьба за

державну незалежність України. І
потрібно без перебільшення сказати, що ця

ідея захопила значну частину

української молоді і не покидала її аж до

1917 р. Безперечно, деякі ідеї М. Міх-

новського мали вплив на формування
світогляду молодого Симона Петлюри,
але цю роль не варто перебільшувати.
Ідея М. Міхновського «Україна для

українців» ніколи не була ідеєю
соціал-демократа С. Петлюри, незабаром
він піддав її критиці.

Полтавська семінарська громада
влилась в створену того ж року першу

на Наддніпрянській Україні політичну
партію Революційну українську
партію (РУП), стала ядром її полтавської

філії на конференції РУПу і на

Всеукраїнському студентському з'їзді.
Таким чином, С. Петлюра поступово

виходить на політичну арену. Проте це

були лише перші кроки молодого, без

широкого освітнього світогляду
українського політика. 1901 р. сталася

подія, яка кардинально змінила долю

Симона Петлюри і свідчить про досить

симпатичні риси його характеру. У

Полтаві гастролював зі своїм хором

Микола Лисенко. Його концерти, як це

траплялося неодноразово, приводили до

національних маніфестацій, були
своєрідним поштовхом до пожвавлення

українського руху. Полтавський

гімназист, а пізніше відомий політичний і

громадський діяч В. Андрієвський так

розповідає про завершення концерту

М. Лисенка, коли той, порушивши

заборони, виконав гімн «Ще не вмерла

Україна»: «Трудно навіть описати, що

чинилося серед слухачів! Наперед усі
ніби заніміли, тоді ціла зала

підвелася, і нарешті по кінці ще якась мить

мовчанки, а тоді громові оплески,

крики, цілий рев овацій, безконечний

гук, і старого нашого кобзаря, нашу
національну гордість і славу, нашого

дорогого земляка-полтавця слухачі на

руках виносять із зали аж до
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бюля»2. Симон Петлюра після цього

небувалого для Полтави політичного

інциденту, як виявилося, без згоди
начальства запросив М. Лисенка до

актово? зали семінарії, щоб послухати у
виконанні громадівців кантату
композитора «Б'ють пороги». На цій зустрічі
він виголосив гарячу промову в честь

гостя. Саме у розпалі зустрічі туди
прибіг ректор семінарії протоієрей Пі-

чета, відомий на Полтавщині як

русифікатор і українофоб. Цей «духовний
пастор молоді» у брутальній формі
накинувся на М. Лисенка зі

звинуваченнями в «мазепинской интриге и раз-

вращении юношества». С. Петлюра, як

свідчать у спогадах громадівці, з

достоїнством відповів ректорові, що

Микола Віталійович гість семінаристів,

прибув на їх запрошення і що він не

дозволить ображати таку шановану
людину. Семінаристи вибачились перед

М. В. Лисенком і гуртом провели його

додому. За цей інцидент правління

семінарії позбавило С. Петлюру

можливості завершити останній курс

навчання. Справа була такою безнадійною,

що навіть прохання відомого

громадського діяча Миколи Дмитріева до

Олексія Лотоцького, який займав

помітну посаду в Петербурзі,
поклопотатись у синодальних сферах за Петлюру
нічого не дало. «Тому, пише він,

взявся я до тої справи з іншого боку:
звернувся до свого академічного ко-

леги-грузина, князя Абашидзе, що

тоді був ректором семінарії в Тифлісі,
з проханням, щоб прийняв Симона

Петлюру до своєї семінарії. В

загальних рисах я, розуміється, повідомив
його про обставини увільнення С. В.

Петлюри із семінарії, але був певний, що

мій колишній колега (архієпіскоп
Таврійський Димитрій), сам в певній мірі

перейнятий національними грузинськими

стремліннями, виконає моє прохання,

коли б це було можливо. Та за кілька

часу дістав я від його розпачливу

відповідь. Він не міг обминути тої

формальної вимоги, щоб не запитати

Полтавської семінарії про причини

звільнення, а звідти понаписували страшні

речі, виставили вчинок молодого

українця в такому революційному
освітленні, що ніякої можливості не було
прийняти його в яку-небудь школу Росії» 3.

Як бачимо, С. Петлюрі можливість

навчатись у Росії була закрита

назавжди. Незважаючи на бідність,

матеріальні нестатки сім'ї, необхідність

підробляти випадковим репетиторством,

все-таки він не кинув політичної

діяльності. С. Петлюра й надалі залишається

провідником семінарської громади,
одним із активних учасників
«семінарського бунту» 1902 р.

Та й навіть у репетиторство

Петлюра вносить українську стихію.

Наприклад, в сім'ї полтавського купця

Виноградова ця його діяльність мала

наслідком українізацію як дітей, так і

господарів, які стади палкими

прихильниками українства, матеріально
підтримували національні культурні заходи.

І подібних зрусифікованих інтелігентних

родин, яких .він привернув до

українства, було чимало. Це, мабуть, свідчить
про неабияке вміння переконувати,

навертати до своїх ідеалів.

Стосунки семінаристів з

викладацьким персоналом після інциденту з

М. Лисенком погіршали. Та й події в

університетських містах, рух молоді, в

значній мірі прихильної до ідеї РУПу,
спонукали семінаристів до більш

серйозних виступів з національним
забарвленням. Зауважимо, що поряд з

вимогами про розширення програм і

демократизації навчання, можливість вступу

до вищих учбових закладів, викладання

дисциплін українською мовою,

заведення предметів українознавства у діях

семінаристів було багато стихійного:

глумливі насильства над зневаженими

особами викладацького персоналу,

побиття вікон, трощення меблів тощо. Це

свідчить про недостатню організованість

українського молодіжного руху.

Наслідком «семінарського бунту» стало те,

що понад 50 юнаків було виключено з

семінарії, а навчання в ній на деякий

час припинено.

Під впливом пропаганди РУП у

1902 р. вибухають селянські рухи по

селах Полтавської і Харківської

губерній.

У 1902 р. крім політичної роботи
С. Петлюра, за спогадами провідника

Лубенської організації РУП М. Порша,

готувався до вступу в університет.
Цього ж року у львівському

«Літературно-науковому віснику» виходить його

перша публіцистична праця, присвячена

стану народної освіти на Полтавщині.

Проте події в духовній семінарії,
селянські заворушення, можливість

арешту, матеріальні нестатки змусили

С. Петлюру виїхати на Кубань. Але і

там йому не усміхалася доля. На

перших порах С. Петлюра за допомогою
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земляків-полтавців отримує посаду
вчителя у школі. А із Петербурга, з

департаменту поліції до Кубанського

жандармського управління надходить

матеріал про політичну неблагонадійність

Петлюри, учителя Катеринодарського
початкового міського училища, і його

звільняють з посади. Деякий час він

не може влаштуватись на роботу.
Власне, учительська праця йому була
заборонена назавжди. За допомогою

відомого дослідника кубанського
козацтва Ф. Щербини він влаштовується
в комісію по розбору архіву і

написанню історії кубанського козацтва.

Праця в архіві тільки поглибила
зацікавлення С. Петлюри історією України,
зокрема, історією козацтва4.

На сторінках періодики він друкує
чимало історичних досліджень щодо
кубанського козацтва.

Невдовзі С. Петлюра організує
Чорноморську Вільну Громаду, яка стає

філією РУПу. У донесеннях Кубанського
жандармського управління з'являється

інформація про поширення у

станицях листівок і революційної

літератури українською мовою, про діяльність

місцевої організації РУП5. Одночасно

С. Петлюра активно співпрацює з

органом РУП «Гасло», де друкує чимало

цікавих матеріалів.

Таємна поліція швидко виходить на

слід Петлюри і вчиняє на квартирі

обшук, під час якого виявлено гектограф.

Було встановлено також і те, що

листівки РУП друкувались на цій

квартирі, тут же проводились зібрання осіб,
що їх поширювали. С. Петлюру
негайно заарештовують 6.

Кілька місяців він знаходиться у

тюрмі, а потім до суду під грошовий

заклад місцевих козаків його

звільняють. Петлюра нелегально виїжджає

до Києва, де докладно інформує
одного із провідників РУП М. Порша про

стан революційної діяльності

Кубанської філії партії. Вони вирішують

пожвавити організаційну й агітаційну

роботу. М. Порш ближче знайомиться з

С. В. Петлюрою, високо оцінює його

спокійний характер, аналітичний склад

розуму, глибоку відданість

національній ідеї, прагне використати у
налагодженні осередків партії. М. Порш,

мабуть, один з перших серед

тогочасних українських політиків зауважив ті

риси молодого Петлюри, що зробили
його непохитним провідником

національно-визвольної ідеї.

Особисто ж Петлюру у цей період

хвилюють проблеми власного

майбутнього: чи присвятити себе повністю

підпільній партійній роботі, чи

продовжити навчання і таким чином

здійснити свою заповітну мрію. А тут іще й

бідність сім'ї, і необхідність допомоги

батькам, почуття вини перед ними і

неможливість влаштуватись на роботу,
щоб забезпечити матеріально себе і
сім'ю.

Про влаштування у Києві не могло

бути і мови через те, що його

розшукувала таємна поліція. Департамент

поліції ще у жовтні 1904 р. оголошує

всеросійський розшук Симона Петлюри. В

усі кутки Російської імперії

направляються секретні циркуляри з

прикметами Петлюри: «Росту 166 см, будова
тіла середня, зовнішність інтелігентна,

серйозна, має звичку відставляти ліву

ногу вперед і тримає руки попереду;
волосся на голові русяве, довге, пряме,

проділ з правого боку, на бровах і

вусах також русяве, борідка рідка,
рудувата; очі сірі, великї, близорукий;
при вечірньому освітленні читає за

допомогою окулярів; череп правильний,

круглий, від потилиці до лоба 28 см,

в перечнику 33 см; лоб плоский,

високий, ширина 7 см; ніс прямий,

довжина 6,25 см, ширина біля

ніздр 3,5 см; обличчя продовгувате,

блідо-рожевого кольору; рот

маленький, щілина 5 см; нижня губа
товстіша, ніж верхня; у нижній щелепі

зліва немає одного корінного зуба;

верхній 2 різця зовсім з'їдені

каріозним процесом; у третього різця

зіпсований лише внутрішній край; рот

правильний, при розмові кривить; під-

бороддя загострене; вуха правильні,
довжина вушної раковини 7 см;

хода в'яла; колір шкіри на тілі

блідо-рожевий; ноги, стосовно тулуба,
короткі; на лівому бедрі невелика

брунатна родима пляма; на правому

плечевому суглобі трикутна

блідо-коричнева, темно-червона пляма» 7.

Надалі залишатись у Києві стало

небезпечно. Київська організація РУП

вирішує нелегально переправити С.

Петлюру до Львова, де знаходились

Закордонний комітет і видавнича база

партії. Наприкінці 1904 р. С. Петлюра

під партійним псевдонімом «Святослав

Татон» нелегально з'являється у Львові.

На перших порах чимала громада

політемігрантів-наддніпрянців гарно

зустріла своїх товаришів-рупівців. У Льво-
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і уже працювали М. Ткаченко, П.

Нанівець, М. Меленевський, О. Скоропис-

Йолтуховський, Євген і Катерина Голі-

цинські, періодично наїжджали туди й

інші політемігранти, що проживали у

Франції, Швейцарії, Англії тощо.
Але незабаром С. Петлюра відчув

трагічність ситуації у Закордонному
комітеті РУП, що, безперечно,
відтворювало кризу всієї партії. РУП, що

переживала репресії після селянських

заворушень на Полтавщині і Харківщині,
стала об'єктом надзвичайної уваги
карального апарату самодержавства, у
кінці 1904 р. втратила монолітність і

підійшла до розпаду на три течії.

Перші (М. Меленевський, П. Нанівець,
М. Ткаченко та інші) виступали за

злиття з російською соціал-демократією,
другі (М. Порш, В. Винниченко, П. По-

нятенко, В. Мазуренко та інші)
дотримувались того, що в Україні має бути
самостійна соціал-демократична партія;
треті (фундатор РУПу Д. Антонович і

переважно представники харківської

організації) також прагнули до злиття з

РСДРП, але на правах «обласної»

автономії.

Цю кризу в партії у грудні 1904 р.
розглянула надзвичайна конференція
РУПу, в якій брав участь і С. Петлюра.

Розгорілась вперта ідейна боротьба.
С. Петлюра, як свідчать очевидці, на

цій конференції неодноразово

виступав, твердо і переконливо відстоював

позицію Центрального комітету РУП на

самостійну роль у керівництві
українським пролетаріатом.

У якійсь мірі ця ідейна

непохитність і переконливість подіяла на

Д. Антоновича. Проте прихильники
злиття з РСДРП, переважно
представники Закордонного комітету РУПу,
залишили конференцію. Розкіл РУПу
стався.

Виникла досить неординарна

ситуація у тому плані, що партійна каса,

архів, бібліотека і склад літератури

знаходились у руках цих

представників, а віддавати партійне майно вони

категорично відмовилися. Нарада РУП

вирішує будь-що відібрати партійну
власність. Цю операцію за допомогою двох

рупівців блискуче провів С. Петлюра і

повернув належне РУП майно.

Після конференції С. В. Петлюра
стає визнаним провідником РУП.
Друковані органи партії за рішенням її

керівництва мали редагувати М. Порш і

Д. Антонович. Але перший нелегально
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виїхав на з'їзд Соціал-демократичної

партії Росії, а другий в Україну, щоб
довести до відома комітетів рішення
конференції. Важлива справа
редагування партійних часописів «Праця» і
«Селянин» доручається С. Петлюрі.

Доцільно сказати й те, що емігран-
ти-наддніпрянці, а особливо ті, хто

сповідував соціалістичні ідеї, почували
себе в Галичині надзвичайно незатишно,

а іноді й відчували нерозуміння та

відчуження з боку місцевого населення. І

цьому були свої причини. Тамтешня

соціал-демократична партія була мало-

чисельною, не мала того грунту, як,

скажімо, в Російській імперії. Більшості

галичан, особливо інтелігенції, були
незрозумілими потяг наддніпрянців до

соціал-демократичних ідей, залежність

від російських партій. Вони стояли на

тому, що наддніпрянці повинні

створювати власні партії, із своїми

самостійними програмами, бути
виразниками волі всього українського народу.
З другого боку, закликали

наддніпрянців вести рішучу боротьбу з російським
царизмом за волю України.

Симон Петлюра, мабуть, був чи не

єдиним з соціал-демократів, хто

відразу знайшов порозуміння з галичанами.

Він не тільки з успіхом виконував
доручення своєї партії, а й жваво

цікавився й брав участь у починанні

галичан, як публіцист співпрацював у їх

виданнях, зокрема у «Волі». Особливо

близьким він стає з І. Франком, М.

Грушевським, В. Гнатюком. Часто буває у

них вдома, спілкується і дискутує, а

головне жадібно вчиться. С. В.

Петлюра стає бажаним у редакціях

«Літературно-наукового вісника» і «Записок

Наукового товариства ім. Шевченка»,

де друкує чимало різнопланового
матеріалу.

У Львові якоюсь мірою
здійснюється бажана мрія він прослуховує курс

Підпільного українського університету,

де викладав весь цвіт галицької

інтелігенції. Напевно, можна сказати й те,

що після прослухування курсу своїм

вчителем С. В. Петлюра став вважати

І. Франка. Університетські курси, хоч

і коротенькі (всього 90 годин), значно

поглибили його освітній рівень і

розширили політичний світогляд. У Львові

для далекоглядних людей уже тоді

було помітним те, що в особі Петлюри
з'явився неординарний публіцист і

літератор.



У травні 1905 р. до Львова дійшли

вісті, що Д. Антонович не відмовився

від своїх «обласних» ідей й скликає

конференцію РУП. Практично у цей час

в Україні не було шанованих у

партійних колах керівників. В. Винниченко, як

стало відомо, самочинно залишив

керівництво і подався із заробітчанами
вивчати життя у Таврійські степи.

Знову виникла загроза бродіння у

місцевих організаціях і остаточного

розколу в РУП. Керівництво партії
нелегально виряджає С. В. Петлюру на

цю конференцію як повноважного

представника. За свідченням М.

Порша, тільки завдяки С. Петлюрі вдалось
погасити розкол. Делегати не

підтримали Д. Антоновича і РУП надалі
залишилась на національних позиціях.

Конференція засвідчила й те, що в

партії є людина із сформованими
якостями лідера, яка вміє швидко

орієнтуватись в обставинах, самостійно
приймати рішення і, що важливо,

переконувати й скеровувати маси на втілення

національної ідеї. Після цієї
конференції С. В. Петлюра стає помітною й

визнаною постаттю у РУП.

У грудні 1905 р., після амністії,
С. В. Петлюра повертається зі Львова до

Києва. Начальник Київського

жандармського відділення в секретному листі на

ім'я начальника губернських охоронних

відділень зауважував: «Отримано

агентурні відомості, що наприкінці 1905 р.

(після 17 жовтня) в Росію почався

зворотній рух емігрантів. Львівські

емігранти Понятенко (Прокіп), Винниченко

(Де-де, Вольдемар), Петлюра (Симон),
Левинсьиий (Володя), Фідровський
(Чумак), які представляють ЦК Української
Партії, також залишили Австрію і
переїхали в Росію».

У Києві проводиться II з'їзд РУП,

де вона змінює назву на Українську

соціал-демократичну робітничу партію
(УСДРП), але залишається стояти міцно
на національному грунті. Авторитет
С. Петлюри серед соціал-демократів,
визнання його як лідера виявилися,

коли обирався редактор центрального

органу партії і В. Винниченко

запропонував свою кандидатуру, на що

делегати погодились. Але С. Петлюра

переконливо довів, що В. Винниченко

у силу своїх коливань і нестійких

переконань не може очолювати політичне

видання. Мабуть, з того часу бере
початок неприязнь між двома

талановитими українцями, яка надалі так і не
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віялась, а, навпаки, відчутно давалась

взнаки та шкодила справі. Але хіба
тільки між ними, і чи не було цього

уже неодноразово в українській історії?..
Після з'їзду нагальною стала

потреба в широкодоступному

друкованому органі партії. У Петербурзі, де діяла

філія УСДРП, вже видавався часопис

«Вільна Україна», але він не був
популярним у партійних організаціях. У

січні 1906 р. для реорганізації

місячника і переведення його у теоретичний

орган партії ЦК направляє до

Петербурга С. Петлюру, М. Порша і П. По-

нятенка. Усі троє поселяються на

квартирі відомого рупівця, визначного

військового морського інженера Л. Ма-

цієвича. Справа у редакції

налагодилася, але незабаром М. Порш у
партійних справах виїжджає з Петербурга.
Фактично вся робота в редакції лягає

на Петлюру. Проте на шостому числі
«Вільна Україна» в силу переслідувань
поліції, з одного боку, та складної
ситуації у самій партії в Україні з

другого, припинила існування. У липні

1906 р. С. В. Петлюра знову в Києві.

Партійна організація в результаті
арештів і погромів значно порідшала,
настали апатія і зневіра у власні сили.

Окремі організації почали вимагати

розпуску партії і злиття з російською
соціал-демократією. У цій ситуації
С. Петлюра зберіг твердість, віру в

можливість подолання критичного

стану.

У Києві С. В. Петлюра, завдяки

рекомендації і наполяганню М.

Грушевського, влаштовується на посаду

секретаря щоденної української газети

«Рада». Це видання фактично було
органом Радикально-демократичної партії,

діячі якої досить скептично, якщо не

вороже, дивились на

соціал-демократів. Один із видавців газети відомий

український діяч Є. Чикаленко

згадував, що хоч есдек Петлюра і «не

пасував до нашої компанії», редакція

змушена була поступитися Грушевському,

який прагнув заради спільної

національної ідеї зблизити ці дві партії8.

Спільна праця і спілкування з такими

відомими діячами, як С. Єфремов,
Б. Грінченко, Є. Чикаленко, багато

сприяли і самій справі, і зростанню

авторитету С. Петлюри. Але ця праця

була недовгою. С. Петлюра незабаром
залишає редакцію «Ради».

З 1907 р. у Києві виходить часопис

«Україна», що реорганізувався з попу-
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лярного у часи репресій журналу «Ки-

евская старина». В цій редакції
С. В. Петлюра завідує театральним

відділом.

Нарешті, влітку 1907 р. УСДРП

вдалося заснувати у Києві легальний

тижневик «Слово». До редакційної колегії

входять С. Петлюра, М. Порш, згодом

B. Садовський та X. Міхура. Редакто-
ром-видавцем була Корольова, але

майже з перших чисел посипалися

грошові штрафи, конфіскації і ув'язнення

редактора; потрібен був умілий лоцман,

щоб вести цей корабель, головна

мета якого пропаганда програми й ідей

соціал-демократії. ЦК УСДРП доручає

справу С. Петлюрі, який з 21 числа стає

редактором «Слова» 9.

Це був надзвичайно цікавий
тижневик, різноплановий, гострий, за що

неодноразово притягали до

відповідальності його редактора. Практично вся

робота в редакції лягала на плечі

C. В. Петлюри, якщо брати до уваги те,

що М. Порш і X. Міхура навчались у

Київському університеті, а В.

Садовський у Петербурзькій політехніці.
С. Петлюра теж не полишає надії

вступити до університету, про що свідчить

його лист до професора М. Сумцова 10.
Але цим надіям здійснитися не

судилось, швидше, у силу того, що С.

Петлюра мав незавершену семінарську
освіту. Водночас він зайнятий тим, щоб

заробити на прожиття собі і

допомогти старим батькам. З цією метою він

просить М. Сумцова посприяти у

співробітництві з харківською газетою

«Южный край», адже ніякої платні у пар-,

тійному виданні він не отримувавп.

Тижневик «Слово» протримався до

середини 1909 р., і припинився його

вихід з двох причин. Перша це та, що

з наступом реакції зовсім не було
змоги легально пропагувати соціал-демо-

кратичні ідеї, а друга відсутність
фінансової бази.

У Києві С. Петлюра не зміг

отримати роботу, тому переїжджає до

Петербурга і при сприянні тамтешніх

українців працює на скромній посаді

бухгалтера транспортного товариства.

С. Петлюра швидко знаходить

спільну мову зі студентською
молоддю, співпрацює з нею переважно в

нелегальних гуртках. Особливо міцні

контакти у нього в цей час склалися з

депутатом II Державної думи Ф. А.
'Щербиною і редактором політичного жур-
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налу «Вестник Европы» М. Славінським.

Спілкування з цими інтелектуальними
українськими діячами сприяло

глибшому розумінню процесів російського

політичного і культурного життя. С.

Петлюра в нелегальних гуртках, а також на

зібраннях Петербурзької громади

старшого і молодшого поколінь

неодноразово виступає з цікавими лекціями,

завойовує авторитет політичного діяча.

Старші громадівці, яким були чужі й

незрозумілі соціал-демократичні ідеї

і захоплення ними молоді,

зауважували, що С. Петлюра, який ніколи не був
обмеженим партійним ортодоксом у

широкому розумінні цього слова,

швидко завоював симпатії старших

українських діячів, за ним утвердилась

характеристика розважливого і розумного

політика. С. Петлюра робив усе, щоб
зблизити молоду генерацію українських
соціал-демократів зі старогромадівцями»

Проте центром національної
культурної роботи поза Україною все-таки

була Москва. Досить зауважити, що

там діяли такі широко відомі в

українському русі національні легальні

товариства, як «Союз автономістів»,

«Просвітнє товариство «Кобзар»,
«Товариство слов'янських культур» з українським
відділом, різні студентські громади
тощо. У 1911 р. С. Петлюра покидає

Петербург і влаштовується на посаду

бухгалтера великого московського

підприємства.

У цьому рішенні переїхати до

Москви були, власне, й особисті

причини. Тут, у Москві, С. Петлюра
одружується з Ольгою Опанасівною Біль-

ською. Це був щасливий шлюб. Ольга

Опанасівна до останньої хвилини

розділила радощі і горе, що випали на

долю Симона Васильовича.

У Москві він одразу займає

помітне місце серед української громади, стає

активним учасником всіх культурних

подій. Особливо авторитет С. Петлюри

утвердився у часи редагування

українського місячника російською мовою

«Украинская жизнь» у 1912 1916 рр.

До 1912 р. репресивні дії

російського імперського уряду призвели до

того, що українська політична думка в

легальних умовах була зведена

нанівець, україномовні видання існували
лише одиницями і врешті-решт були
остаточно припинені 1914 р.

Таким чином, у 1912 р. серед
московських українських кіл виникли

наміри видавати часопис російською мо-



вою на зразок петербурзького «Укра-
инского вестника» (1906) уже на

новому грунті, для більш широкого

знайомства російської громадськості з

українськими проблемами. Така
потреба насправді була, але певною мірою
обумовлювалась виявом ілюзій

частини української інтелігенції щодо

порозуміння з російськими ліберальними
колами, які вороже ставились до

національного питання, були поборниками
«единой и неделимой» Росії.

С. Петлюра, як свідчать сучасники,

реально дивився на політичні процеси,

що відбувались у Російській імперії,

зауважував нетерпимість частини

суспільства до вирішення українського

питання, попереджував про небезпеку
ілюзій щодо лібералів, які радо

(відкрито або замасковано) вітали

придушення національних рухів. Про це

С. Петлюра досить відверто заявив ще

1912 р. у листі до М. Грушевського:
«Особисто мене, як одного з

редакторів, не задовольняє позиція, на якій

стояв журнал щодо стосунків
російсько-українських. Освітлення цих

стосунків не зовсім і не в усьому можна

вважати вірним, як і не певні, на мою

думку, ті «добрые чувства», які

покладала «Укр. Ж.» на росіян, на почуттях
ніколи не можна будувати національну
політику, отож, і шлях сей вважаю

мильним, а сподіванки, що «вони» нас

пізнають та почнуть інакше

ставитись, помилковими і почасти, з

національного боку, шкідливими» 13.

З 1912 по 1916 р. С. Петлюра
спільно з О. Саліковським редагував
журнал «Украинская жизнь». Значення

його, особливо після 1914 р., коли були
ліквідовані всі українські видання, в

історії політичної і культурної думки
України непересічне. В деякі періоди
О. Саліковський відходив від
журналу, і фактично його редагував С.

Петлюра. Це був знаний
науково-теоретичний орган українства, який зміг

об'єднати навколо себе кращі
інтелектуальні сили.

Чимало статей у ньому належать

власне Петлюрі. Журнал видавався у

нестерпних матеріальних умовах.
Скільки потрібно було винахідливості,
енергії, скільки часом доводилося стерпіти

принижень, щоб знаходити кошти для

кожної книжки. Про це свідчать у

своїх спогадах як сучасники, так і

численне редакційне листування С.

Петлюри. Редагування забирало стільки

часу, що С. Петлюра змушений був
кинути службу і перебиватись із сім'єю

випадковими гонорарами. Відомий

український громадський і культурний діяч

Королів-Старий згадував: «На самому

початку війни я в справах спинився в

Москві. Якось укупі з молодим нашим

маляром П. С. ми заїхали до Петлюри,

до якого С. мав того вечора справу.

Ми видирались досить високо по

сходах і подзвонили біля темних дверей.
Увійшли до хати, пройшли через
темну, вбого обставлену кімнату, в якій я

побачив малесеньке ліжко, чи колиску,

де пищала дитина. Перейшовши ту

кімнату, ми увійшли до другої, слабо

освітленої, де я побачив Петлюру та

кількох ближчих співробітників
«Украинской жизни». Вони сиділи коло

невеликого, підпертого під стіну столика,

на якому стояв самовар, тарілка з

нарізаною чайною ковбасою та білий хліб.

Господар був дуже вбого одягнений,
якийсь надто змучений, надто

нужденний, з жовтим, висохлим обличчям» 13.

Проте для С. Петлюри матеріальні

достатки завжди були на другому

плані. Це, мабуть, розуміла і поділяла
його дружина: сім'я жила дуже скромно
і лагідно.

У Москві С. Петлюра найближче з

усіх зійшовся з видатним ученим

Російської Академії наук Ф. Є. Коршем.
Це була надзвичайно глибоко ерудова-
на й освічена особистість, чи не

єдиний із росіян, хто так щиро

перейнявся ідеєю національно-визвольної

боротьби українського народу й

практично допомагав у цьому.

Ф. Корш прекрасно володів

українською мовою, як учений-філолог

відстоював її окремість, як росіянин-гро-
мадянин зазначив право за українцями
на певне історичне місце в сім'ї

європейських народів. Він цілком був
упевнений в тому, що з часом український
народ все одно вибере шлях

самостійного розвитку, був проти політичного

втручання чи приборкання
національного руху. Коли 1914 р. національні
рухи були придушені самодержавством,

Ф. Корш у російськомовній пресі

(«Утро России», «Русское слово»,

«Биржевые ведомости» тощо) продовжував

захищати українців. «Моє зацікавлення

українським питанням, писав

учений, визначалося і визначається у

прагненні до пізнання українського

племені та його історичної долі.

Спонукою для появи такого зацікавлення по-
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служило моє досить раннє знайомство

з українською мовою і творами

української народної творчості. Це відразу
показало мені різницю українського
племени від великоруського, що не

лишає і тіні сумніву в тому, що тут ми

маємо справу не з місцевим варіантом
одного й того ж племени, а з двома

різними, хоч і близько спорідненими

одне з другим, племенами»14.

Внесок цієї великої людини в

справу обстоєння розвитку культури
українського народу переоцінити неможливо.

Показово те, що між двома визначними

діячами встановились сердечні
стосунки, їх вабило один до одного. Про це

залишила свідчення й вдова академіка
Ф. Корша. С. Петлюра ненаситно

вбирав знання, а Ф. Корш отримував із

першоджерела інформацію про
український рух, вболівав за нього, давав

поради. Якщо із українців своїм

учителем С. Петлюра вважав І. Франка

(навіть у листах звертався до нього

«Дорогий Учителю»), то із росіян, без

сумніву, таким для нього був Ф. Корш. їх

спілкування стало тією останньою

цеглиною, якою будівничі завжди

завершують мур кожної будівлі. Навіть

перед самою смертю в 1916 р. Ф. Корш

посилає за Петлюрою для прощання.

Він розпитує Петлюру про українські
справи, підбадьорює його.

У 1913 р. виповнювалось 50 років
від дня народження І. Я. Франка.
С. Петлюра в «Украинской жизни», а

потім окремо брошурою друкує

блискучу літературознавчу працю «І.

Франко поет національної честі», де

висловлює свою любов до Вчителя. У

листі до І. Франка він, зокрема, писав:

«Дорогий Учителю! Певно, у кожного,

хто любить поезію, хто відчуває красу

слова поетичного, є «свій» поет,

найбільш улюблений, той, кого

перечитують не раз і не два, до творів
котрого мимоволі простягаються руки, коли

відчуваєш потребу краси або коли

душа болить.

Від того часу, як пізнав я красу

поетичного слова, таким поетом для

мене стали Ви, а я зробився отим

невідомим для Вас читачем Ваших

творів, про якого Ви згадуєте:

Мій друже, що в нічну годину тиху
Отсі рядки очима пробігаєш
І в них народному заради лиху,

Чи власним болем полекши

шукаєш...»
15

Московський період життя і

діяльності С. Петлюри, безсумнівно, став

останнім щаблем у формуванні його
політичного світогляду, поглядів на*

визвольний рух і майбутнє України.
Життя у Петербурзі і Москві

остаточно сформувало його як українського-
політика-самостійника. Цьому особливо*

сприяли похід армії генерала
Брусилова в Галичину, арешти тамтешніх

українських політичних діячів, розгром

«Просвіти», різних наукових товариств,

руйнування національного культурного
життя. Для С. Петлюри стало

зрозумілим те, що уряд ніколи не поступиться

у здійсненні імперських амбіцій. Всі

українські діячі, які спілкувались з

С. Петлюрою у цей період, відчули

суттєві переміни у його світогляді,

підкреслювали освіченість і ерудованість,

признавали у ньому політичного діяча>
з широкими демократичними рисами.

У Москві С. Петлюра створює

власну концепцію становища України як у

складі Російської імперії, так і в

контексті європейських міжнародних

стосунків, особливо з початком І світово?

війни. Він уважно стежить за ходом

військових операцій, аналізує політичні

комбінації різних європейських держав,,

болісно сприймає долю населення'

України в цих подіях. Як політик,

збагачений знаннями історії народу і йога

сучасного становища, він, безсумнівно,
чудово розумів, що центр військових

дій пересувався на терен України, що,

як і в минулі часи, вона стала

розмінною монетою у великій грі сусідніх
імперських держав-агресорів. Війна

несла Україні розорення і зубожіння,
руйнацію економічного і духовного
життя, мільйони вбитих і покалічених,

деградацію й голод.

З початком війни представники

різних народів Росії з трибун
Державної думи заявили про свою

лояльність щодо уряду і війни. З українців
ніхто подібних заяв не робив, і С.

Петлюра дійшов висновку, що імперський^

уряд цю мовчанку трактуватиме як

вічний український сепаратизм,
намагатиметься знищити рештки

національного культурного життя. З іншого боку,

необхідно було нагадати як

російському суспільству, так і європейським

народам про існування
тридцятимільйонного українського народу, втягнутого в-

імперіалістичну бойню. Тільки з цією
метою він готує маніфест-декларацію
щодо ставлення українців до війни.
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Авторство цієї декларації належить

Петлюрі, але в обговоренні її брали
участь ще троє українців: адвокат

О. Хруцький, номінальний видавець

«Украинской жизни» Я. Шеремицинсь-

кий та Д. Дорошенко.

У декларації зазначалось, що між

Росією і Австро-Угорщиною українці

вибирають сторону Росії і будуть чесно

боронити свою землю. Разом з тим

підкреслювалося, що російські урядові
кола з недовір'ям ставляться до

прагнень українців і спільна боротьба на

українській землі має розвіяти ці
негативні стосунки, що українці
заслуговують на вирішення своїх проблем.

Д. Дорошенко пізніше згадував:
«Петлюра аргументував потребу такої

декларації про лояльність тим, що в

цей історичний момент, коли

відбувається «примирення» російського

громадянства зі своїм урядом і робиться
немов би перегляд усіх народностей

імперії, мовчанка українців може

служити скріпленням того погляду, ніби

вони або не існують, або для них в

межах російської державності не може

бути місця. А такий останній висновок

мав би, між іншим, вельми небажані

практичні наслідки для українського

життя в теперішню пору. Треба також

рахуватись із тим, що широкі кола

громадянства й народних мас в

Україні, принаймні тоді, в перші дні,
піддались загальному захопленню і

дивилися на війну так, як на необхідну обо-'

рону від ворога, що нападає на нашу

хату. Отже, декларація «Украинской

жизни» є справжнім висловом настроїв

широкого українського загалу, і тому

її треба оголосити. Ми ухвалили

прочитаний ним текст, і він скоро потому

появився замість чергової книжки

«Украинской жизни», яка вийшла

пізніше» 16.

Заява С. Петлюри щодо ставлення

українців до війни дала підстави

радянським історикам категорично
заявити про його лояльність до

самодержавства і вірнопідданний дух російського

патріота. Не можна погодитись із

таким категоричним твердженням. Але ці

автори в якийсь мірі мають рацію в

тому, що маси в Україні цю заяву

саме так могли сприйняти. Гадаємо, що

С. Петлюра як досвідчений політик

занадто добре знав настрої більшості

російських кіл відносно українських

прагнень, ніяких ілюзій щодо цього не

мав, швидше він був ненависником

царату, але реалістом у політиці.

Звернімо увагу на слова із

декларації про оцінку війни як «виру подій

світового значення, подій, що мають

покласти початок новим етапам

історії» 17. Як би війна не завершилась,

Петлюра розумів одне: Україна повинна

мати своє місце на новому етапі

історії, отримати ті права, яких не мала до

початку війни. Важко не погодитись

із твердженням міністра уряду УНР
О. Шульгина, що цей документ був
першим виявом участі України в

закордонній політиці, коли такої держави не

існувало й про неї можна було
говорити лише пошепки. За думкою

О. Шульгина, у цій декларації С.

Петлюра орієнтувався не лише на Росію,
але й на країни Антанти з певними

демократичними традиціями. «Коли
настала революція, писав О. Шульгин,

у травні 1917 р. Петлюра приїхав до

Києва, щоб почати свою бурхливу
політичну кар'єру, то виявилося, що його

міжнародні симпатії мало різнилися

від 1914 р.»
18 Фактично те саме

підтверджує й інший відомий український

політичний діяч М. Славінський: «У тому

Маніфесті Україні виказано місце у

складі західно-європейських народів, по

боці держав, що представляли собою

столітні традиції європейського
політичного демократизму» 19. Одночасно з

тим, як полум'я війни все більше

охоплювало Європу і в неї втягувалося все

більше і більше держав, російська

адміністрація запроваджує жорстоку

цензуру. Наростає внутрішня криза і в

Російській імперії. С. Петлюра, певно,

розуміє, що доля імперії і України буде
вирішуватись за допомогою війська.

Тому він залишає редакцію «Украинской
жизни» і влаштовується до громадської
організації «Союз Земства і Городов»,
яка займалась постачанням діючої
армії. Напіввійськова посада дала йому

змогу бувати у військових частинах,
вести політичну роботу серед українців.

Лютнева революція в Росії застала його

на Західному фронті. Про авторитет
Петлюри серед солдатів говорить хоч

би такий факт: його, цивільну особу,

обирають головою Українського

військового комітету Західного фронту. Як

повноважний представник Комітету

С. Петлюра 5 травня 1917 р. прибув до

Києва для участі у роботі першого

Всеукраїнського військового з'їзду.

У Києві бурхливу діяльність у
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ренні українського війська ще у

березні 1917 р. розгорнули члени Української
народної партії, зокрема її провідник,
поручник М. Міхновський. У
закордонній історіографії чомусь першість у
заснуванні українського війська

приписують С. Петлюрі, але це не

відповідає дійсності 20.

Ідея заснування українського

війська, без сумніву, належить політикові

рішучих дій М. Міхновському та його

прихильникам. Ще у квітні 1917 р. на

Всеукраїнському Національному
конгресі М. Міхновський та І. Луценко
закликали до відокремлення від Росії та

проголошення самостійності української

держави. Проте ці заклики не

викликали захоплення присутніх, а, навпаки,

налякали їх. Тоді М. Міхновський та

члени УНП (досить нечисленної)
розгорнули бурхливу діяльність у військах з

тим, щоб українізувати їх та створити

національні військові частини. В

Універсалі цієї партії уже 21 березня
1917 р. зазначалось про негайне

створення українських легіонів по всій

Україні 21. Центром створення українського

війська стає Київ. М. Міхновський і його

помічники засновують «Військовий клуб
ім. П. Полуботка» і Український

військовий організаційний комітет в

сучасному розумінні міністерство оборони.
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Андрій ГАЙСИНСЬКИЙ

ІСПОВІДНИК СОВІСТІ

«На кінець мій зазив: Всі ті, що ще не зрозуміли, всі ті,
яким видається, що справа не йде, хай перконаються вже раз
на все, що в пат ріяр хаті є наша майбутність! Хай
вони заперестануть свою опозицію, свої критики, бо це не до

нічого не допровадить. Нехай не беруться думати, як не

зробити, але нехай думають, як це зробити! Це два зовсім
противні становища. І коли вже всі остаточно прийдуть до того

зрозуміння, будьмо певні, що Церква і Нарід підуть сильно

вперед і ми доб'ємося свого».

(Із слова-подяки патріарха Иосифа 17 лютого 1977 р)

Кожний народ має свою духовність, оперту на своє минуле. Коли

народ не спроможен зберігати і пам ятати свою історію, він змушений
шукати вказівок, зразків і метод в інших народів. Через те він

порушує свою ідентичність, схиляється на бік сильніших від себе, не

використовує своїх сил і талантів, через що багато втрачає і, як

правило, підпадає під чужоземний вплив.

Віками намагалися вихолостити у нашого народу найменшу
згадку про його національних героїв, видатних діячів, які своїми
подвигами і діяльністю не вкладалися в імперську схему боротьби за

«единство с великим русским народом», нищили усяку згадку про історичні
національні традиції, про своєрідність національної культури, мови,
менталітету. Офіційні засоби інформації вперто обходили мовчанкою

героїчну боротьбу українського народу за свободу і незалежність, за

право бути господарем на своїй землі. Мільйони синів і дочок
України замордовано в катівнях «тюрми народів», депортовано за межі

Батьківщини. Рятуючись від національного гноблення, кілька
мільйонів україців подалися в еміграцію, де й до сьогодні зберегли
національні традиції, культуру, мову.

Величезну, неоціненну роль у самовизначенні і самоусвідомленні
українців як нації відіграла і Українська Церква, що завжди була
разом із своїми вірними, несла людям знання, культуру,
підтримувала і поширювала рідну мову. І саме тому дуже болісно

усвідомлювати, що й дотепер викреслені з народної пам яті провідні діячі нашої
Церкви, які ціле своє життя поклали на олтар служіння своєму
народові.

Гідне місце серед них посідає і покійний глава Української Греко-
Католицької Церкви Блаженніший кардинал Иосиф Сліпий, останки

якого, згідно з його волею, нарешті упокоїлись у рідній землі в Свя-

тоюрському мурі у Львові. Ще й сьогодні є актуальними його

застереження нам: «Дивімся на своє власне духовне добро, на спасіння
наших душ, і тоді буде між нами єдність в першу чергу на

церковному полі, а опісля на національному й державному! Треба добро
Церкви й Народу ставити вище своєї марної особистої амбіції і своїх
особистих чи гуртових користей!»

Хто ж він був, що ми сьогодні знаємо про цього видатного сина

України?
Майбутній Первоієрарх Української Греко-Католицької Церкви

народився 17 лютого 1892 р. в родині шляхетних галичан Івана Кобер-
ницького-Сліпого й Анастазії Дичковської на їх хуторі Заздрість.
Хлопчика назвали Иосифом. Початкову школу він пройшов у рідному селі,
середню закінчив із відзнакою у Тернополі. Ще під час гімназійного
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навчання серйозний не по роках Йосиф виявляв нахил до суворого
аскетичного життя. Це і вплинуло на його рішення стати священиком.

Після закінчення гімназії Йосиф поступає до Духовної семінарії у
Львові, протягом двох років відвідує лекції в університеті.

Винятковий талант хлопця помітив Блаженніший митрополит
Андрей Шептицький, який посилає Йосифа на студії до Інсбрука
(Австрія). У вересні 1917 р. Йосиф закінчує навчання, висвячується,
діставши разом із тим докторат з теології й успішну габіліта-
цію на доцента університету. Але досягнуте не заспокоює отця

Йосифа. Жага до знань приводить його до Риму в стіни Григоріанського
університету, де в 1921 1923 рр. він здобуває ступінь «магістер агре-
гатус». Окрім того, слухає виклади і в іншому римському
університеті, відомому під назвою «Ангёлікум». Згодом повертається в Україну
і починає викладати догматику у Львівській семінарії.

Повернення на Батьківщину отець Йосиф сприйняв як спонукання
до праці. Він ставить собі за мету розбудову національної
богословської школи, поширення серед духовенства рідної мови. На той час

в Австрійській державі підручники з богослов я були писані німецькою
мовою, другою мовою кожного студента після його рідної, а також і

латинською, яку в тодішніх гімназіях вивчали досить серйозно. У

виразно задекларованих українських семінаріях виникла необхідність
ввести літературну українську мову. Ці обставини й покликали до

життя координовану діяльність українських богословів, результатом якої
стало заснування Богословського наукового товариства у Львові й

вихід у світ спеціального журналу «Богословія». Редактором нового

журналу, а згодом і головою товариства обирають отця доктора Йосифа
Сліпого. У зв язку з цим слід згадати, що Й. Сліпий лише влітку 1992 р.
прибув до Львова, маючи всього тридцять років. Хоч і озброєний
великими знаннями, але все-таки був людиною новою у Львові,
незнаною ще, без душпастирського досвіду, без тіснішого контакту з

тодішньою дійсністю воєнних років.
Але це не завадило йому у 1925 р. стати ректором Львівської

семінарії.
Завдяки праці та заходам отця-ректора митрополит Андрей

Шептицький у 1928 1929 рр. перетворив семінарію на Богословську
академію на зразок давньої Києво-Могилянської академії. Це була перша
велика мрія Й. Сліпого, що здійснилася по величезній роботі,
проведеній Богословським науковим товариством і його друкованим
органом «Богословія». Отець доктор Й. Сліпий справедливо вважав, що
богословіє є не тільки наукою для спасіння душ, але

духовною силою для життя цілого народу. Подібні думки висловлював

він із тим самим почуттям національної гідності і в час заснування
Богословської академії: «Наша Богословська академія є тому
високою національною цінністю, бо отвирає найвищі правди народові,
виховує йому провідників, дає йому тверезість і рівновагу духа, ширину

думки і вчить, як у всіх умовинах зберегти себе з честю і в достойний
спосіб. Академія має стати виховницею народу в найкращім того

слова значенні. Для нас повстання академії набирає тим більшої ваги,

що ми крім Могилянської академії, спертої зрештою в своїх початках

на католицьких основах, не мали досі власного визначнішого

зорганізованого середовища й були звичайно науковою причепою та скита-

лися, шукаючи притулку по чужих сусідніх заведеннях, з яких наза-

гал було для нашої Церкви й народу не дуже-то багато хісна. [...]

Крім інтелектуальної сили, бо наука то потуга, академія є і

буде виховуючим чинником всенароднього значіння».

Отець доктор Й. Сліпий засновує в академії багато важливих

кафедр, вивчає організацію наукової роботи та методи навчання у

Франції, Бельгії, Німеччині, Англії та Палестині. Він керує семінарією,
академією, Богословським науковим товариством, використовує кожну
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Перезахоронення патріарха України И. Сліпого. Світлини Любомира КРИСИ

вільну годину для написаня наукових праць. У той час ним було
написано більш ніж сто праць, з яких тільки деякі опубліковані, всі інші'

пропали під час війни в рукописах, на велику шкоду нашій науці.
Уже в той час митрополит Андрей Шептицький готує отця доктора

Й. Сліпого на свого наступника на митрополичій кафедрі і додає йому
нове достоїнство: мітрата Митрополичої Капітули.

Але час поступальної роботи підходив все ближче і ближче до своєї

фатальної межі. Тією межею і в житті Церкви, і в житті самого отця

ректора став прихід на галицькі землі радянської влади. 'Першою її дією*

було закриття Богословської академії. Почалися арешти священиків,
замикалися церкви. Більшовицька влада, взявши на озброєння
інтернаціоналістичний- атеїзм, повела жорстоку боротьбу з національною
свідомістю.

Розуміючи усю складність ситуації і вважаючи на свій похилий

вік, митрополит Андрей Шептицький хіротонізує отця доктора Йосифа
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Сліпого на архієпіскопа, йменує його Екзархом Великої України
(для духовної опіки виселених з Галичини більшовицькою владою
людей) і 25 липня 1939 р. призначає своїм наступником на Галицькій
митрополії.

Митрополит-номінат писав про це в 1942 р.: «Я не міг не прийняти
хіротонії, бо в час релігійного переслідування така хіротонія не була
почестю, але важким тягарем».

Під час німецької окупації України в 1941 1944 рр. архієпіскоп
Йосиф допомагав митрополитові Андреєві в управлінні митрополією
і пережив не одну важку хвилину під німецькими окупантами.
Єврейський письменник і журналіст Йосип Бухбіндер, якому довелося
зустрічатись з архієпіскопом Йосифом у тюремній камері ГУЛАГу, згадує
свій подив з того, що архієпіскоп володів давньоєврейською мовою

й ідиш. З розмови з архієпіскопом Йосифом він довідався, що під час

нацистського нашестя той у себе в церкві у підземному бункері
переховував родину лікаря-єврея, від якої і навчився єврейської мови і

навіть докладно прочитав твори багатьох єврейських письменників і
поетів в оригіналі.

У своїх спогадах Йосип Бухбіндер пише, що дні, проведені з

архієпіскопом Йосифом, «залишили світлий слід у моєму серці,
зміцнили мій дух на багато літ наперед, вселили бадьорість і віру... Тяжко я

переживав розлуку з цією чудовою людиною».
Це лише один з прикладів людської гідності, гуманістичної суті,

громадянської мужньості і сміливості, яку проявляв архієпіскоп
Йосиф під час німецької окупації. Історикам ще доведеться взяти слово,

щоб донести людям правду про його героїчні вчинки і справи в той

період нашої історії.
У 1944 р. Галичина знов опинилася під владою комуністичного

сталінського режиму. 1 листопада 1944 р. помер митрополит Андрей,
архієпіскоп Йосиф перебрав управління Галицькою митрополією.

П ять місяців більшовики не чіпали митрополита Йосифа, але

коли війна наближалася до кінця, вони розгорнули кампанію по

ліквідації Української Греко-Католйцької Церкви.
її переслідування започаткував патріарх Алексій з Мрскви своїм

зловісним «Посланням до греко-католиків»,. Кампанія розпочалася,
закрутились коліщатка жахливої машини тоталітарної влади.

Вночі з 10 на П квітня 1945 р, біля митрополичої резиденції
з явилися «воронки». Митрополита Йосифа ув язнили і разом з іншими

владиками вивезли до тюрми біля Києва. Близько двох років тривали
допити і знущання, що видавалися широкому громадському загалу як

слідство проти зрадників і гітлерівських приспішників. Одначе
митрополит не зламався і не підписав бажаної «сповіді», потрібної владі
для виправдання перед світом варварського знищення Української
Греко-Католицької Церкви, ув язнення її владик, тисяч священиків та

мирян і насильницького заведення в Україні Російської Православної
Церкви.

Не діставши бажаної «сповіді», комуністична влада засудила
митрополита Йосифа на вісім років каторжної праці в концтаборах, його
часто переводили з місця на місце, намагаючись зламати волю,

забороняючи спілкуватись з людьми, бо і в тюрмі митрополит був загрозою
для імперії.

Незважаючи на суворий режим і різні труднощі, митрополит Йосиф
знаходив спосіб і нагоду виконувати свої архіпастирські обов язки. Він

часто писав послання та знаходив шлях надсилати їх своїм вірним
в Україні і на засланні.

Опинившись в сталінських концтаборах, митрополит Йосиф, як і

багато інших соплемінників, став, по суті, політв язнем. Сьогодні
відомо, що політв язні в ГУЛАГу зазнавали тяжких знущань навіть з

боку карних злочинців, яких заохочували до цього. Яке ж було життя

митрополита-в язня на далекій холодній півночі? Товариш його недо-
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лі австрійський професор д-р Франц Гробауер написав про це
спогади. Варто навести уривки з його мемуарів, щоб зрозуміти, яких

моральних мук зазнав митрополит, опинившись в умовах табірного
існування.

«Засуви важких дверей нашого вагона, до речі, був це вагон для

транспорту худоби, відсунулися, згадує доктор Гробауер Зграя
політсолдатів втиснулася до середини і, з пістолетами в руках,
почала виганяти нас у зимову, холодну, як лід, ніч. Перед нами лежало

поле, вкрите глибоким снігом. Пройти крізь снігові замети було
надзвичайно тяжко. Раз у раз хтось падав, і здавалося, що загрузне в

снігу назавжди... Аж от поблизу від мене якийсь в язень звалився з

ніг. Негайно прискочив до нього конвоїр і почав «підкріпляти» його
рушничним прикладом. Мій сусід з трудом підвівся на ноги, зробив
два кроки і знову повалився. Я перебрів снігом до знесиленого,
вхопив його мовчки під руку, а другою рукою тягнув його речі. І так ми

вдвох ішли. Перед барачним будинком нам казали зупинитися. Тут
мала бути лікарська перевірка... Хоч лікарський огляд був дуже
поверховий, проте процедура довго тяглася. Тоді як ми чекали на свою

чергу, я познайомився ближче з моїм товаришем недолі. Досі я знаю

лише його прізвище: Сліпий. Я здогадувався, що він священик; на це

вказувала його зовнішність: достойна постать, повна гідності
поведінка, посивіла борода. І, справді, я не помилився. Після деякого
вагання в язень відкрив карти: передо мною стояв львівський архієпіскоп.
Дуже тяжка подорож постарила його передчасно. Він сидів
утомлений на своєму наплечнику й чекав, як усі інші, що з нами зроблять.1
Аж тут несподівано відчинилися двері, до кімнати впали дйа зухвалі
парубки. Очима розглядалися по присутніх, немов би когось шукали,
їх погляд зупинився на митрополиті. В одну мить прискочили до
нього й знову щезли, скоріше, ніж можна було очуняти. Разом з ними

щез також багаж владики. Князь Церкви лежав на підлозі, з його уст
і з носа сочнлася кров».

Таких картин та ще гірших, жорстокіших було багато. Цього
високого церковного достойника трактували як звичайного злочинця.
Скільки він витерпів, тільки один Бог знає. Та на волі митрополит
ніколи не розповідав про свої терпіння. Тільки з деяких його промов
можна собі їх уявити. Пізніше у своїй проповіді до грецьких

семінаристів у Римі він говорив: «Кожного з тих, хто хотів би працювати як

душпастир під большевицькою владою, в країні, де переслідується
релігія, чекає гієна. Готуйтеся до найгіршого. Вас будуть ображати...
над вами будуть глумитися і знущатися. Будуть на вас плювати і вас

бити. Не раз будете помирати від холоду й голоду. Довгі тижні не

матимете спромоги обмитися, ваш одяг переміниться в лахміття, ваші

черевики будуть без підошви. Прийдуть такі тижні й місяці, що ви

будете цілком ізольовані, відрізані від людей і світу, всіма покинуті й

забуті...»
Радянська влада засуджувала владику аж чотири рази. Після

першої восьмирічної воркутинської каторги у 1953 р. його знову засудили
на невизначений час. У 1957 р., в 40-річний ювілей його священства,

влада засуджує багатостраждального митрополита на сім років, у
1959 р. знову на невизначений час. Владику переводять до тюрми

суворого режиму в Мордовії, сподіваючись, що він не витримає і

загине в тих нелюдських умовах. Разом з тим Москва не втрачає надії
схилити його до відмови від Української Церкви, навіть обіцяє йому
в разі згоди місце намісника, а в майбутньому і сан патріарха
Російської Православної Церкви. Вірний своїм ідеалам митрополит із

гідністю відмовляється від пропозицій і залишається в тюрмі.
У 1962 р. владиці Йосифу виповнилось сімдесят років. Українські

громади за кордоном влаштовують урочисті відзначення. Його особа

стає центром уваги і символом боротьби за Христову віру.
Американський кардинал Кушінг з Бостону тоді так озвався про
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діяльність митрополита Иосифа: «Із сорока років свого священства він

провів сімнадцять років у тюрмі. У довгій історії Церкви є мало, якщо

взагалі є, таких ісповідннків і мучеників за віру, які так довго
терпіли б. У первісній Церкви християн кидано левам на жертя, тортуро-
вано, прибивано до хрестів або палено на вогнищах. Одначе ці
тортури тривали коротко в порівнянні з довгим ув язненням, тортурами
душі й тіла, яким піддають архієпіскопа Сліпого вже майже

половину його сорокалітнього священства. Молимося сьогодні за

архієпіскопа Сліпого, одного з найбільших ісповідннків за віру від початків

християнства аж до сьогодні, і за всіх інших гноблених комунізмом,
символом яких він став».

Але в січні 1963 р. в житті митрополита відбувається крутий
перелом. Микита Хрущов, тодішній лідер московського уряду і керівник
компартії, несподівано приймає рішення звільнити владику Иосифа
з концтаборів і вислати за межі Радянського Союзу. Чим було
продиктовано це рішення, ще й досі не зовсім з ясовано.

...Митрополит опиняється на свободі і вже на початку лютого

того ж року прибуває до Італії, де, незважаючи на свій вік і підірване
здоров я, пірнає в гущину справ.

Ми знаємо, що зробив Патріарх Иосиф за тих чотирнадцять
років на волі. Тому не будемо перелічувати всіх його справ: будинків,
які він збудував чи купив; установ, що їх заложив, серед яких,

безумовно, найвизначнішою є Український греко-католицький
університет імені святого Климентія; книжок, які він видав. Хочу лише

коротко зупинитися на одній сфері його діяльності змаганні за

патріарший устрій Української Греко-Католицької Церкви.
Що ж собою являє отой патріарший устрій, ,

ота помісність, яку
прийняв IV Архієпіскопський Синод українських епіскопів у Римі в

1969 р. та яку підтвердив V Архієпіскопський Синод у Римі восени
1971 р.? На останньому ж і обрано постійний Синод з п яти епіскопів

під проводом Верховного архієпіскопа для керування Церквою без

сторонніх чинників. Ця помісність, і це головне, є збереження нашої

релігійної спадщини, українського благочестя. Ця помісність є

внутрішня й адміністративна автономія Церкви, право українських епіскопів

рядити тією Церквою, вибирати своїх епіскопів, творити нові єпархії,
видавати богослужебні книги, встановлювати богослужебну мову,

виховувати кандидатів на священиків. Іншими словами, у нашій Церкві
ми, а не чужинці, маємо бути господарями.

Колись Українська Церква мала всі права і привілеї патріаршої
одиниці, помісної Церкви. Апостольська столиця поволі відбирала у
нашої Церкви ті права. В тому була частково і наша провина, бо ми

дозволили це без будь-якої боротьби.
Взявши участь у II Ватиканському соборі, митрополит Иосиф

вступився за права Української Церкви і взяв на себе обов язок їх
обстоювати. Це довело до деякого непорозуміння з Римською куріею, яка,

зрозуміло, не хотіла втратити своєї адміністративної влади над

Українською Церквою. У справу втрутилися і Московська патріархія, і

уряд СРСР, і вона набула міжнародного розголосу. Ватикан відповів
негативно на прохання Української Греко-Католицької ієрархії
створити Український Патріархат. На жаль, і український народ не склав

історичного іспиту, бо не став на захист справедливих прав Церкви.
В одній своїй проповіді Блаженніший Иосиф вказує на головне лихо

в духовному житті нашого народу брак єдності. «Внутрішні,
непорозуміння і дух незгоди це одна з найголовніших причин нашого

упадку. Наші вороги у своїх змаганнях стерти з лиця землі

Українську Церкву користувалися нашими внутрішніми роздорами. Для
того провідною думкою усіх змагань до відбудови й оновлення Церкви
мусить бути: за всяку ціну втримати єдність».

Подвиги Первоіерарха виступають перед нами рельєфніше, якщо
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згадаємо ситуацію, що склалася в Українській Церкві в момент його

прибуття до Риму.
Цілковита руїна Церкви на рідній землі впливала і на її стан у

діаспорі. Організаційно розбудована, вона не мала одного проводу,
а через те і єдиної церковної політики. Великої шкоди авторитету

Церкві завдавали агресивні заходи радянської дипломатії, що,
безумовно, теж впливало на ослаблення її позицій на терені Ватикану.
Незнання історії Української Церкви, тенденція замовчувати її
національний аспект це була немов стіна, яку ніяк не можна було
пробити. Наші сусіди мали у Ватикані більші впливи, ніж українські
патріоти, і користувались там більшою повагою. Багато цьому прикладів.
Згадаймо хбча б Апостольський Лист папи Пія XII «До всіх народів
Росії»! Весь український загал сприйняв це папське звернення як

важку образу. Воно недвозначно вказувало, що для ватиканських

провідників, причетних до цього документу, України взагалі немає,
як і немає українського народу.

В обширному документі Україна не згадана жодного разу, як і

український народ, дарма що цей документ стосується історії
Української Церкви та українських історичних постатей. Фактично в листі
весь історичний період Київської Русі віднесено до історії Росії!

Посипались протести від українських церковних і громадських кіл.
Хоча такий факт більше не повторювався, одначе система

ігнорування українських справ фактично не змінилася.
А ось ще один приклад, менш відомий. Напередодні 70-річного

ювілею багатостраждального патріарха українські владики в

діаспорі вживали заходів перед Святим Престолом, щоб для відзначення
цієї дати з явилось апостольське гратуляційне письмо. Одначе ці
старання не мали успіху. Зате в «Оссерваторе Романо» з явилась стаття

про «шанобливого архієпіскопа, страждання якого є власністю всіх,
і слава його свідчення належить усім». Правда, в статті замовчувалась
національність Йосифа Сліпого. Читачам залишилося незрозумілим,
хто він такий, ким і за що був ув язнений. Про Пррвоієрарха
Української Греко-Католицької Церкви офіціоз Ватикану зате писав:

«Владика греко-орієнтальний, зв язаний з ієрархією Польщі»! Титанічних

зусиль вартувало Блаженнішому Иосифу змінити ставлення Римської

курії та й усього світу до українських проблем. Визнаний папою

римським за Верховного архієпіскопа Української Греко-Католицької
Церкви з патріаршими правами, в лютому 1965 р. дістає.ще;й кардинальську
гідність, що вже саме по собі означало майбутню зміну ставлення

релігійних кіл Ватикану та інших держав до трагедії українського народу
і його Церкви.

Історична пам ять світлої справи Блаженнішого Йосифа вимагає

від нас сьогодні копіткої і наполегливої праці для завершення
розпочатої Владикою Кир Йосифом розбудови нашої національної
Церкви, яка, вірю, поверне собі свою історію, відродить Український
Патріархат.

І в тому відродженні буде наша правда, за яку. жертвували собою

найкращі сини і доньки України, до яких належав і Блаженніший

митрополит Патріарх Йосиф Сліпий.
Тож спаси, Боже, нас і нашу Україну!



ЩОБ ВИ ЛЮБИЛИ ОДИН ОДНОГО
Із Заповіту Блаженного патріарха Києво-Галицького

і всієї Руси Йосифа Сліпого
моїм духовним дітям, владикам, священикам,

монахиням і всім вірним
Української Католицької Церкви

«Ще трохи, і світ мене вже не побачить» (Иоана 14, 19); «Ще
трохи, і ви не побачите мене більше...» (Иоана 16, 16), бо «надходить
година, коли вже і притчами не промовлятиму до вас...» (Иоана 16, 25).
Залишаючи цей світ і «сидячи на санях», як говорили наші предки,
після 90-кількалітнього життя молюся за вас... за весь український
народ, якого я є сином і якому я старався ввесь свій вік служити,
словами прощальної архієрейської молитви Господа нашого Ісуса
Христа. Він бо для нас усіх і для всього світу є «путь, істина і животі

(Иоана, 14, 6).
І тому, переставляючися у світ вічности, благаю Отця Небесного,

щоб Він прославив Сина свого у вас, щоб ви спізнали Його, «Єдиного,
Істинного Бога», і Ним «посланого Ісуса Христа» (Иоана, 17, 3),
і щоб Він дав вам «Утішителя, який буде з вами по віки, Духа
Істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить Його і не знає. Ви ж

Його знаєте, бо перебуває Він з вами і буде в вас» (Иоана, 14, 16 17).
Разом з цією молитвою, прощаюся зо світом і всіми вами,

дорогі мої духовні діти, так, як велить нам наша свята прадідівська
християнська віра, залишаю вам свій батьківський і пастирський Заповіт!

«...Щоб ви не зневірилися...» (Иоана 16, 1), і «Хай не

тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога!..» (Иоана, 14, 1).
І основне заповітую вам: «Щоб ви любили один одного...» (Иоана,

15, 12, 17) любов ю, над яку більшої немає, що й готова життя своє

віддати за друзів своїх...» (пор. Иоана, 15, 13).
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Оця любов до Христа, любов до Святої Церкви, що є Його Таїнст-

венним Тілом, любов до рідної Української Церкви, що є

повноцінною частиною вселенської християнської родини, любов до рідного
українського народу з його духовними Ł матеріальними скар'бами
вселюдського значення визначували мій життєвий трудолюбивий шлях,
моє думання і мою працю на волі і в неволі...

Впродовж цілого свого життя був я, і таким відходжу з цього

світу, в язнем Христа!
Насамперед, в юних роках, був я добровільним Його в язнем! Бо

народився я і був вихований в українській християнській,
хліборобській, глибоко віруючій родині. Вона передала мені і защепила в мені

віру в Христа і любов до нього! Тому сьогодні, здоганяючи їх у

потойбічному світі, «ідіже ність болізні, ні печалі, но жизнь безконечная»,
з синівською вдячністю молюся за них! Батьки, християнська
родина це основа здорового суспільства, народу, нації. Це запорука їх

росту і сили! І тому заповідаю вам: Збережіть, а де її розхитано,
оновіть в українському народі справжню християнську родину як не-

вгасаюче вогнище життя і здоров я Церкви і народу!
Християнська родина і рідна українська школа це передумови

здорового виховання прийдешніх поколінь!
Отож, заповітую вам: Відроджуйте їх і рятуйте їх в Україні і в

усіх країнах поселення нашого українського народу!
В покликанні служити Христові в духовному стані виразно

бачу Божу руку. Відчувши в ньому Господній голос і підтримуваний
Господнею десницею, радів я, що міг упродовж кількох десятків

найкращих років життя працювати як добровільний в язень Христа,
бувши Його служителем, як науковець, богословський дослідник
найбільшого об явленого Таїнства, Троїчного Божого Життя й, зокрема,
Третьої Божої Особи у Пресвятій Тройці, Духа Святого, Духа
Істини, Утішителя і Жизні Подателя, що все сповнює, що в нас і в

Христовій Церкві невидимо перебуває (пор. молитва «Царю Небесний»).
Натхненний Його благодаттю, служив я своїй рідній Церкві на тих

постах, які поручив мені глава і батько нашої Церкви, слуга Божий

митрополит Андрей як професор та ректор Духовної семінарії і

Богословської академії чи, вкінці, як основний Українського
католицького університету тут, в Римі...

Коли в 1939 році почався новий «хресний хід» нашої Церкви і

великий святець та геній-мислитель Сл. Б. митрополит Андрей покликав

мене до архіпастирського служіння, іменуючи мене екзархом Великої

України в жовтні 1939 р., а в грудні цього ж самого року враз із єпіс-

копською хіротонією призначуючи мене своїм наступником, сприйняв
я ці покликання як поклик таємного Голосу Божого, що словами

Христа кликав: «Гряди по мні...» (Йоана, 1, 44).
Ось так я ступив на тернистий шлях мого життя. Почало бути

дійсністю те, що вмістив я у своєму пастирському гербі: «Пер аспо-

ра ад астра». Передо мною, наступником Сл. Б. Андрея і переємцем
його духовної спадщини і його заповітів, простелився довгий шлях

відречення, несення хреста і світчення Йому «пред человіки», «в роді сем

прелюбодійнім і грішнім» (Марко 8, 38). На цьому шляху могутня
Божа Десниця помагала мені, в язневі Христа ради, давати

свідчення Христові, як це Він прорік своїм учням-послідовникам: «І будете
мені свідками в Єрусалимі і в усій Юдеї та Самарії, і аж до краю
землі...» (Діяння, 1, 8). Але на придорожніх стовпах мого шляху

видніли інші написи не Єрусалим, Юдея, Самарія, а Львів, Київ, Сибір,
Красноярський край, Єнісейськ, Полярія, Мордовія... і так дослівно
«аж до краю землі».

Ув язнення ніччю, тайні судилища, безконечні допити і

підглядання, моральні і фізичні знущання й упокорення, катування, морення
голодом; нечестиві слідчі і судді, а перед ними я, безборонний в язень-
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каторжник, «німий свідок Церкви», що знеможений, фізично і
психічно вичерпаний, дає свідчення своїй рідній мовчазній і на смерть
приреченій Церкві... І в язень-каторжник бачив, що його шлях «на краю
землі» кінчився приреченням на смерть!

Силу на цьому моєму хресному шляху в язня Христа ради давала
мені свідомість, що цим шляхом іде також зо мною моє духовне

стадо, мій рідний український народ, всі владики, священики, вірні,
батьки і матері, малолітні діти, жертвенна молодь і безпомічні старці. Я
не самотній!

Як ніколи передше, розкрилася мені таємниця слів Христа: «І

будете мені свідками...» (Діяння Ап. 1, 9). Свідчити Христові іспові-

дувати Його перед людьми, не відрікатися Його, нести хрест свій,

страждати за Христа і з Христом, бути готовими на муки і навіть
життя своє віддати за друзів своїх, не лякаючись тих, що «тіло

вживають», пам ятаючи, що «хто хоче душу свою спасти, той погубить її,
а хто погубить душу свою мене ради та Євангелії, той спасе її. Бо

яка користь людині здобути увесь світ, а занапастити душу свою...»

(Марко 8, 35 36).
Сьогодні я дякую Господу Богу, що дав мені ласку бути свідком й

ісповідником Христа так, як це велять Його заповітні слова! З

глибини душі дякую Господу Богу за те, що з його поміччю я не посоро-,
мив землі своєї, ні доброго імени своєї рідної Церкви, ні себе, її

смиренного служителя і пастиря...
«Будьте свідками» Христа в Україні і на землях нашого вільного

і невільного поселення, в усіх країнах нашого поселення, у в язницях,
в тюрмах і лагерях аж до краю землі і до краю нашого земного

життя! Будьте свідками на всіх континентах нашої бідної планети! Не

посороміть землі української, землі ваших предків! Збережіть у своїх

душах чисте-беспорочне ім я своєї Святої Церкви! Не посороміть
також свого власного українського імени, не забуваючи слів Христових:
«Приклад бо дав я вам, щоб і ви так робили... Амінь, амінь глаголю
вам: Не є раб більший Господа свого... щасливі будете, коли так

чинитимете» (Иоана 13, 15 16).
* * *

«Сидячи на санях...», лечу думками до всіх моїх братів і сестер в

Україні і на просторах цілого Радянського Союзу, до тих, що

страждають на волі, і до тих, що караються у в язницях, тюрмах, таборах
непідсильної праці, і в лагеря смерти... Між ними бачу нових борців,
науковців, письменників, митців, селян, робітників. Бачу між ними

іскателів істини й оборонців справедливости. Чую їхній голос в

обороні основних прав людини і людської спільноти. З подивом гляджу на

них, як вони 'боронять своє українське слово, збагачують свою

українську культуру, як усіма силами свого ума і серця рятують українську
душу. І сострадаю з ними всіма, бо їх за те переслідують як злочинців.

Молюся за вас, мої браття, і прошу Бога, щоб дав вам силу
боронити природніх і Божих прав кожної людської істоти і спільноти.

Благословлю вас як Глава Української Церкви, як син українського
народу, як ваш брат, ваш союзник і сострадалець!

♦ ♦ *

«Сидячи на санях...» отут, на горбі Ватиканському, неначе на

скелях острова Патмосу, на яких Св. Иоан Богослов, невільний виходець
із рідної землі, задивився в своє видіння-одкровення...

Прислуховуюся до Голосу Господнього, що мовить: «Я Альфа і

Омега, початок і кінець, хто єсть і хто був, і хто приходить,
Вседержитель» (Одкр. 1, 8). І я, як колись Иоан, «брат наш і спільник у

скорботі й у царстві і в терпінні в Ісусі» (Одкр. 1, 9), провіщую вам

таємницю того, що бачу і що має наступити.

Бачу Церкви-дочки нашої Української Церкви на різних
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нентах землі. Раз сяють вони, як зорі, то знову блискотять, як

блукаючі вогники... Тому до них моє Слово.

До Церкви-дочки, найближчої до морозної Полярії, кличу: «Знаю
твої діла, що ні зимний ти, ні гарячий. Якби ти зимний 'був або
гарячий!.. Бо кажеш: Багатий я і розбагатівся, і в нічому потреби не

маю... То ж будь ревний і покайся» (Одкр. З, 15 17, 19).
Перед моїм зором виникає сусідня Церква-дочка в країні, що

вітає пришельця монументом, символом свободи, і місто-колиску свого

родження і росту назвала «Братньою любов ю». В ньому також

колиска, де родилась і росла перша дочка Української Церкви-Матері
за морями. Благаю тебе гласом Господнім: Христос дав тобі «ключ'

Давидів, символ сили і влади (пор. Іс. 22, 22, 25; Одкр. З, 7), ключів
смерти й аду» (Одкр. 1,18), «знаю твої діла...». І всі пізнають, що я

полюбив тебе, якщо ти збережеш «слово терпіння мого, і я тебе

збережу від години спокуси, що має прийти на Вселенну...» (пор. Одкр.
З, 8 10). Не спокушайся, отже, а будь оборонцем невільних і
терплячих твоєї Церкви-Матері! Будь живим свідком братолюб я!

На півдні бачу очима своєї душі молоду ще Церкву-дочку, на

континенті, що його благословляє з приморської гори Спаситель
Христос. Благословляю і я тебе, смиренна, як твій праобраз, Церкво-дочко!
Слухай голосу Господнього, що несеться до тебе: «Знаю твоє горе і
твою вбогість, а в тім ти багата... Будь вірна до смерти, і дам тобі

вінець життя» (пор. Одкр. 2, 9 10).
З вдячністю мислю про Церкву-дочку на землі антиподів і в

молитві передаю їй голос Господній: «Знаю діла твої і любов, і віру, і

службу, і терпеливість твою...» (Одкр. 2, 19). Ти, хоч за морями така

далека, та вузлами духа й серця така близька до Церкви-Матері!
Благословляю тебе і молю: Витривай у вірі батьків, в любові до
братів своїх у служінні Церкві-Матері своїй! І нагородою для тебе
нехай буде «зірка досвітня» (Одкр. 2, 28), яку дасть тобі Господь.

З болістю у серці споглядаю на Церкву-дочку в Альбіоні. Не

говоритиму вже до тебе більше, бо бачу свою кончину. Та коли голос

мій, голос Глави Української Церкви, не доходив до твоїх верхів і не

зворушував їхнього сумління, тоді послухай голосу Того, «хто має меч

двосічний: Знаю, де живеш, там, де трон сатани: І держиш ім я моє,

і не зрікся віри моєї... Але маю проти тебе трохи, бо там є у тебе ті,

що держаться учення Валаама, який навчив Валака кинути камінь

спотикання перед синами Ізраїля... Покайся, отже...» (Одкр. 2,
12 14, 16).

Зі свого горба, неначе зі скелі Патмосу, гляджу на Церкву-дочку
в країнах доокола мене, на старому континенті. Молюся за неї, яку
розорюють кордони і розділюють заслони, а Голос Господній мовить

до неї: «Знаю твої діла... Ніби жива, а мертва ти. Будь чуйною і
укріплюй решту, що їй скоро померти, бо я не знайшов твої діла
завершеними перед Богом моїм... Згадай, отже, як прийняв і слухав,
збережи і слухай, збережи і покайся...» (Одкр. З, 1 3).

Серед отих видінь, що виникають перед моїми очима, бачу
престольний град Київ на моїй рідній землі. На прощання мовлю до

нього словами Одкровення: «Знаю діла твої і труд твій, і терпеливість
твою, і що не можеш переносити злих; і ти випробував тих, що звуть
себе апостолами, а не є ними, і знайшов їх ложними. І терпеливість
маєш, і страдав ради імени мого, і не знемігся...» (Одкр. 2, 2 3). То
ж голос Господній звістує тобі: «Здвигнути світильник твій...» (Одкр.
2, 5). А я, твій Син, прощаю тебе: «Світися, світися» наш

Єрусалиме, і востанеш у древній славі твоїй.

Оце моє видіння, дороге моє духовне стадо, переповідаю вам і

передаю вам як напуття у вашому паломничанні!

81



Не був би я люблячим батьком і добрим пастирем, якщо б

призабув своїх найближчих трудівників. Це ті духовні отці, монахи і

сестри-монахині, які впродовж мого перебування на оцьому
римському острові і творили мою духовну родину. Вони слухали мене як

батька, вони трудилися разом зі мною, вони служили мені, їхньому
пастиреві, своїм знанням, своєю невтомною працею, вони молилися за

мене і разом зі мною, вони огортали мене своєю любов ю; вони

помагали мені і клопоталися за мене, коли я знемігся на старості літ.
Вони ділили зі мною мою радість і мій біль, вони помагали мені нести

важкий хрест в язня Христа ради! Зі щирого батьківського серця
дякую вам і благословляю вас своєю немічною десницею! І молю Все-

могучого Бога, в Тройці Святій Єдиного, щоб дух Святий вам

освячував і просвічував, зберігав і окрилював у вірному служінні своїй
рідній Українській Церкві!

* * *

Поховайте мене в нашому патріяршому Соборі Святої Софії, а як

воплотиться наше видіння і востане на волі наша Свята Церква і наш

український народ, занесіть мою домовину, в якій спочину, на рідну
українську землю і покладіть її у храмі Святого Юра у Львові, біля

гробниці слуги Божого Андрея. Вмираю і відходжу з цього світу як

той, кого він, Сл. Б. митроплит Андрей, глава нашої Церкви, властю

своєю покликав на екзарха великої України. Якщо такою буде воля

Божа і бажання українського Божого люду, складіть мою домовину
в підземеллях оновленого Собору Святої Софії. В підземеллях
київської тюрми мене довгими роками мучили, коли я був живим, в

підземельній гробниці оновленого Собору Святої Софії київської

спокійно спочив би я, бувши плоттю вмерлим!
Поховайте, браття і діти мої, та «кріпіться в Господі і в силі крі-

пости Його. Зодягніться в усе оружжя Боже, щоб ви могли стати

супроти хитрощів диявольських. Бо наша боротьба не є проти крови і

плоті, але проти начальств і властей, проти правителів тьми віку
цього, проти піднебесних духів злоби. Ради цього прийміть усе оружжя
Боже, щоб ви змогли противитися в день лютий і, все довершивши,
встояти. Станьте, отже, опоясавши бедра ваші істиною і зодягнувшися
в броню правди, й обувши ноги в готовність благовістування миру. А

над усе, прийнявши щит віри, в якім зможете вгасити всі стріли лу-
кового. І прийміть шолом спасення і меч духовний, що є Глагол

Божий!» (Еф. 6, 10 17).
♦ * *

«Сидячи на санях, на дорозі в далечінь...» молитву молю до нашої

Небесної Заступниці і Владичиці, Богородиці-Приснодіви: Прийми під
свій могутній покров нашу Українську Церкву і наш український
народ!

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога і Отця, д

причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами! Амінь!



ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Вадим МИЦИК

ПИСАНКИ З РУСІ

З глибин художнього досвіду наших предків починаються витоки цієї
мініатюри народного мистецтва, унікального жанру творчості українського
народу. Писанка твориться на опуклій поверхні яйця і дає просторово-динамічний

розвиток і сюжетові, і образу. Але матеріали її нетривкі. Саме тому багато

мистецьких витворів зникло не тільки після ритуального вжитку, а й через
крихкість шкаралупи. Це, а також намагання зберегти ці вияви вірування
людей у роки активного становлення християнства, спонукало народних митців

робити писанки з міцного матеріалу. Довше зберігаються вироби з глини,

тому їх почали виготовляти саме з цього матеріалу.
Керамічні писанки Київської Русі як твір мистецтва, а для нас ще й

джерело історичної інформації, набули широкого вжитку у X XIII ст. До цього

періоду належить і літописна згадка про застосування крашанок при

знахарюванні та розвагах.

Перша давньоруська писанка знайдена при розкопках решток Десятинної
церкви і введена в науковий обіг у 1857 р. Шукач скарбів і меценат

археології О. Уваров знайшов глиняні яйця при розкопках Кривушанської могили.

У Броварках на Полтавщині писанку княжих часів у 1902 р. відкопав відомий

український археолог В. Хвойко.

Сьогодні відомо сто писанок княжих часів. Тридцять із них знайдено в

Швеції, Польщі, Чехії. Туди вони потрапили, як стверджують дослідники, разом із

товарами та прикрасами. Але, зважаючи на те, що писанки були ритуальними
предметами, можна припустити, що вони слугували послам, купцям,

дружинникам за обереги, охороняли людину у далекому краї від «чужого ока»,
«нечистої сили», взагалі від зловорожих впливів. Техніка виготовлення,
орнаментальні мотиви розпису засвідчують їх давньоруське походження. Якщо
порівняти керамічні писанки із Києва та Сигтуна (Швеція), то стає очевидним, що

вони, безперечно, виготовлялися в стольному граді.
На Подніпров ї писанок знайдено більше 30-ти, в землях північних,

новгородських 29, хоч за характером декорування вони тяжіють до київських.

Писанки декоровані хвилястим орнаментом, як і полив яні плитки з Білгорода,
намистини з Києва (дві в експозиції Національного музею історії України,
третю передано в Ермітаж). Писанки княжих часів знайдено у 20 пунктах.
По придніпровській стороні окреслюється такий масив: Київ Білгород
Вишгород Канів Кононча Воїнь Ліплява Броварки. У центрі його

маємо міцне осердя, означене семиосельно: Канів Ліплява Пекарі
(Родня) Кононча Грищинці Бучак Григорівна.

Останні два пункти опрацював невтомний дослідник давньоруських

поселень Канівщини А. Петропавлівський. До вже відомих у науці полив яних
писанок Київської Русі він додав іще три. В урочищі Попове Поле біля с.

Григорівна він знайшов дві керамічні писанки, третю біля Роженої Криниці в

Бучаку. їхні розміри в середньому мають 3,6 см у довжину та 2,3 см у

ширину. Дослідниця Григорівського поселення В. Петрашенко знайшла ще одну

писанку.
Писанки Київської Русі повністю не досліджено. Про це свідчить не

тільки мала кількість праць, а й термінологічна невизначеність як у назві самих

виробів, так і в орнаменті. Так, у Б. Рибакова вони «глиняні полив яні яйця»,
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Керамічні писанки XI ст. з поселень на Канівщині. З колекції А. Петропавліеського

«яйцевидні погремушки», М. Кучера називає їх «полив яними яйцями, так

званими писанками», автори монографії «Воїнь» В. Довженок, В. Гончаров,
Р. Юра дали визначення «полив яні керамічні писанки».

Мистецтвознавчий аналіз писанок майже відсутній. Більшість авторів їхній

орнамент називають візерунками «у вигляді математичних фігурних дужок».
Т. Макарова в статті «О производстве писанок на Руси» спробувала

проаналізувати ці унікальні вироби. Проте її основним завданням було все-таки

довести, що, зважаючи на стилістику і техніку виконання, їх виробляли не

тільки на Київщині, а й у Новгороді.
Детально описала колекції Національного музею історії України Г. Шовко-

пляс у статті «Давньоруські писанки». Автор правомірно вважає писанки

«одним із видів народно-декоративного мистецтва того часу», проводить
історичну паралель їхнього тисячолітнього побутування, пов язує їх із народним
світоглядом, тобто із весняним вшануванням Сонця, з оживанням природи, отже,
з віруванням наших предків. Про це в жодному з досліджень не згадано, тому

і не йшлося про їхню основну суть. Давньоруські писанки з Канівщини
допоможуть у вивченні такого маловідомого нам питання, як світогляд жителів
нашого краю часів Русі.

Кожна писанка має різне тло чорне, темно-сіре, червонясте, проте
орнамент однаковий. По всій довкружній сфері зображено наростаючі семиярусні
хвилясті лінії. Композиційних блоків на писанці три, ймовірно, це хвилі

світла, хвилі води, хвилі життя як кожної людини, так і зміни поколінь. їхнє

зростання символізує Древо світобудови, з якого струмує все зростаюче життя.

Полив яна писанка була священним предметом, і кількість хвилястих ліній

орнаменту це підкреслює. Адже світ проявляється і в звучанні, і в кольорах

семимірно. Тиждень має сім днів. Тривалість космічного імпульсу становить

стільки ж. Свято на честь Сонця хоч і має три основних святкових дні, але

триває сім днів. Скажімо, на Великдень, до якого в основному виготовляли

писанки: від вербної неділі до великодньої тиждень, від великодньої до

провідної стільки ж. Свята Колодія, Зеленої неділі, весілля Свічки, як і

традиційне народне весілля, тривають по сім днів.
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Хвилястий орнамент має своє коріння в мистецтві палеоліту. Ось від
Канева до Межиріччя 25 кілометрів, а орнаментальні композиції віддалені одна

від одної аж на 250 століть.

У Межиріччі відкрито пізньопалеолітичні оселі з кісток мамонта. Там

пластини з бивня мамонта, як і кістки з Мізинської стоянки, прадавні митці

графічно окрасили хвилеподібним орнаментом. За висновками дослідника пізньо-
палеолітичних жител із Межиріччя І. Підоплічка, на одній з кісток

геометричним орнаментом передано знак води.
Усі давньоруські писанки мають ще одну ознаку. У нижньому торці є отвір,

крізь який під час виготовлення вкидали керамічні кульки. При потрясанні
вони тарабанили. Цими звуками писанки-торохкальця споріднені з шумовим

браслетом із Мізинської палеолітичної стоянки. Він зроблений із бивня

мамонта і має п ять пластин. Браслет орнаментовано подібними семиярусними
хвилями. Цей візерунок подібний до мотивів сосонки у ткацтві, декоративному
розписі.

Браслет, як і писанка, давав «шумовий ефект» і створював певний ритм,
можливо, й для танцю. Виготовляти шумові пристрої на Великодні свята

стало традицією в Україні. Це були різноманітні калатала, стукалки, довбешки.

На Поділлі у XIX ст., як зазначає Павло Чубинський, хлопці в чистий четвер,
коли пролунають церковні дзвони, калатали дерев яними стукалками у

дзвіницю, огорожу, в дошки, відганяючи нечисту силу.

Ритуальні дійства у полян-русичів відбувалися у священних дубових
лісах. У деяких з цих святкувань використовували писанки. Знайдена у Конопчі
зеленого кольору писанка свідчить, що вона має відношення до веснянок. Те,
що керамічні писанки мають різний колір жовтий, зелений, темно-жовтий,

червонястий, чорний, підтверджує, що й ці витвори Київської Русі
присвячувалися певним весняним святам. Зокрема, чорний колір відповідав кольору
землі. Такі писанки традиційні й для Канівщини, що засвідчено в альбомі

С. Кульжинського «Описание коллекции народних писанок». Писанки,
пофарбовані в чорній колір, здебільшого виготовляли на поминки померлих та в

останні весняні святкування.

Керамічні писанки з Канівщини княжих часів свідчать про давність цього

мистецтва, глибокі корені образотворчої традиції писанкарства на

Придніпров ї.

Стародавній Київ. Києво-Печерська лавра
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Микола ВИГОВСЬКИЙ, Сергій ФІЛОНЕНКО

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ

у XVIII ст.

Києво-Могилянська академія визначний освітній центр України і
Європи започаткована у XVII ст. шляхом злиття двох київських шкіл:
братської і лаврської. Новостворений навчальний заклад дістав назву Київської
колегії (колегіуму). Вагомий внесок у розвиток колегії і взагалі освіти в

Україні зробив київський митрополит П. Могила, на честь якого колегію і було
названо Могилянською. Саме під його патронажем вона перетворюється у вищий
навчальний заклад (до речі, єдиний тоді на території Російської держави),
де було збережено освітні традиції і гуманістичний дух, притаманні
братським школам, а крім того, досягнуто європейського рівня вищої освіти.

Київська колегія організаційно наслідувала структуру європейських
вищих навчальних закладів. На чолі її стояв ректор, у чиїх руках

зосереджувалися фактично всі важелі управління. Його заступник префект
відповідав за навчальний процес, дотримування програм, успішність, матеріальні
витрати тощо. З числа вчителів призначався суперіндендант, який слідкував
за поведінкою студентів поза колегією, в чому йому допомагали обрані
студенти директори, візитатори, сеньйори бурс. Викладачам у веденні занять

допомагали кращі студенти магістри, інспектори, цензори. Викладачів
молодших класів іменували дидаскалами, магістрами або просто вчителями,
старших професорами. Учнів молодших класів називали учнями або спудеями,

старших (починаючи з поетики) студентами.

Проте порівняно з європейськими університетами існували й певні

відмінності. Так, колегія не ділилась на факультети, не надавала випускникам
вчених ступенів, курс наук не завжди був постійним, тут існували власні

принципи зарахування студентів, утримання викладачів тощо.

З середини XVII ст. в офіційних документах, листуванні сучасників тощо

цей вищий навчальний заклад дедалі частіше називають академією, що

свідчить про зростання його авторитету як освітнього і культурного центру. Але

питання про юридичне закріплення статусу академії постає лише наприкінці
століття. Царською грамотою від 11 січня 1664 р. підтверджується право
академії на старі привілеї приймати і навчати дітей всіх станів з України та

інших земель, зберігати усталені структуру і обсяг навчальних дисциплін.

Вперше дозволялося читати курс богослов я, викладачам надавалися судові
функції щодо студентів; це означало фактичну самостійність, самоуправління
академії, яка не підкорялася ані цивільній, ані військовій місцевій владі.

Усі ці права остаточно закріплювалися за академією грамотою Петра І

від 26 вересня 1701 р. В ній, зокрема, говорилося: «Академии их Киево-Мо-

гилянской, что от прежнего своего основания имеет равние привилегии, как

обыкновенно иные Академии во всех государствах иноземческих, прав

свободности иметь подтверждается»1.
Києво-Могилянська академія довгий час зберігала свою структуру

незмінною, а от зміст навчання, кількість предметів постійно мінялися.

Навчально-виховний процес регламентувався відповідними інструкціями
1734, 1752, 1763, 1764 рр. Перша, прийнята за часів ректора Р. Заборов-
ського, була своєрідним підсумком попереднього розвитку академії. В ній

знайшли «законодавче» оформлення традиційні основи освіти і виховання, що

сформувалися в попередній період. Тут прямо вказується, що освіта і

виховання базуються на «древніх звичаях». Основною метою проголошувалося,

формування світогляду молоді на основі християнської моралі, благородства,
ввічливості, скромності. Найважливішим засобом виховного впливу визнається

особистий приклад викладачів, які «завжди мають служити для учнів
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ким взірцем віри в Бога... скромності, ввічливості, доброго виховання й

освіченості, а також повинні являти собою приклад не лише внутрішньої чистоти,
а й зовнішньої охайності тіла і одягу» 2.

Інструкції 1752, 1763, 1764 рр. дають змогу познайомитися з організацією
навчального процесу, згідно з якою академія поділялася на вісім класів,
повний курс навчання становив 12 років. Класи мали такі назви (за змістом

навчання): фара, або аналогія, інфіма, граматика, синтаксима, поетика,

риторика, філософія і богослов я. Перші шість класів вважалися нижчими, і

термін навчання в них становив один рік. Філософія вивчалася протягом

двох років, богослов я чотирьох. До складу студентів зараховували
юнаків, які вже пройшли початковий курс.

У фарі (аналогії) вивчали елементарну граматику, слов янську, польську та

почасти латинську мови, правила каліграфії та орфографії. Наступні три
класи були присвячені опануванню латинською мовою, якою велося

подальше викладання. Після закінчення класів інфіми, граматики і синтаксими

студентам належало вільно розмовляти і писати латиною.
В класі піїтики учні знайомилися із загальними правилами складання

поетичних творів, а згодом з поетичними жанрами. Предметом вивчення в

класі риторики служило ораторське мистецтво. Курс риторики завершувався
викладом загальних понять діалектики відповідно правилу: «Той не ритор,
хто не філософ». І при вивченні піїтики, і при опануванні риторикою
студенти отримували домашні завдання. В шести нижчих класах викладали
також катехізис, арифметику, геометрію.

Дуже змістовним був філософський курс академії. До нього входили

раціональна (діалектика і логіка), моральна (етика) й натуральна філософія.
Остання розділялася на фізику, математику й метафізику. Фізика
передбачала вивчення природи, а також космогонії, есхатології, метеорології, уро-
награфії й фізіологічної психології у зв язку з зоологією.

Невід ємною частиною середньовічної вищої освіти було богослов я. В

Київській академії воно викладалося спочатку протягом чотирьох, а потім

.трьох років. Особливістю цього релігійного курсу було його вільне

відвідування. Він передбачав оволодіння змістом не лише суто богословських

наук догматики й моралі («нравоученія»), а й загальними знаннями в

галузі релігії (історія релігії, церковне красномовство тощо). Суттєвою
рисою богословського курсу академії було ідеологічне (в даному випадку

релігійне) протистояння католицькій експансії. Це обумовило полемічний
характер лекцій, в яких викладачі спростовували католицькі догмати, відстоюючи

і пвославне тлумачення біблійних «істин».

На філософських та богословських заняттях щотижня або щомісяця

проводилися диспути, завершуючи вивчення певного розділу науки. Інструкція
1752 р. передбачала «теологам і філософам завжди бути на диспутах до

закінчення неодмінно». Цією ж інструкцією закріплювалося викладання в

академії введених у 1738 р. єврейської, грецької та німецької мов. З 1753 р.
їх доповнюють французька та староєврейська, а з 1755 р. польська.

Починаючи з 1751 1752 р. предметом навчання стають російська мова, поезія

і риторика3.
Іноземні мови вивчалися студентами трьох старших класів. Про високий

рівень викладання і, як результат, про глибоке опанування вихованцями

іноземних мов свідчить той факт, що випускників часто запрошували на

службу до державних установ, наукових закладів Малоросійської колегії,
Колегії іноземних справ, посольств, Петербурзької Академії наук, інших

навчальних закладів.

Так, збереглися листи курського намісника генерал-поручика Свистунова
та обер-коменданта Єлчанінова, де йдеться про відрядження секретаря
курського губернського магістрату Голеновського до Києво-Могилянської академі-

мії, щоб запросити її студентів на службу до Курського намісництва (1780).
Чиновники зверталися до правління академії з проханням сприяти у цій

справі, допомогти у підборі студентів, якщо «таковые сыщутся». У 1777 р.

постало питання про укомплектування дипломатичної служби перекладачами
з турецької мови. Вибір Катерини II падає на Київську академію. В її указі
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відзначається, що у «Київському училищі» студенти отримують солідну

граматичну освіту і «можуть здібніше за інших» навчитися турецької мови.

Тому саме з їх числа слід підібрати кандидатів на відрядження до

Константинополя для опанування мовою. Вибрали двох козацьких синів: Карпа Чер-
нявінова та Євдокима Кириєвського4.

Вивчення математичних дисциплін було обов язковим в академії. Перший,
добре відомий курс лекцій з математики XVIII ст. «Дві перші і
найголовніші основи математики, арифметика і геометрія, на користь української
студентської молоді викладені у Києво-Могилянській академії в роках Божих

1707 і 1708» Ф. Прокоповича. Тут давалися теоретичне обгрунтування і

майже матеріалістичне трактування походження т значеня математики як науки.

В цьому курсі автор використав досягнення античних вчених Евкліда, Аріс-
тотеля, Аполлонія, а також праці своїх попередників та сучасників: М. Шарля,
Ф. Оронція, Г. Фрізія та ін.

З другої половини XVIII ст. в академії запроваджується клас «чистої»

математики, де вивчали алгебру і геометрію, і клас так званої змішаної

математики, де вивчали цивільну і військову архітектуру, механіку,
гідростатику, гідравліку, оптику, тригонометрію, астрономію, гідрогеографію,
математичну хронологію та ін.

Велика увага приділялася малюванню і музиці. Високий рівень
викладання «малювального мистецтва» (а викладачами були відомі вчені І. Пет-

русевич, К. Соколовський та ін.) дозволяв не лише формувати художню
культуру студентів, а й виявляти і розвивати справжніх митців. В академії

складалася своя художня школа, представлена відомими графіками І. Щир-
ським, Д. Галятовським, Г. Левицьким.

Давні і глибокі традиції існували в академії і в галузі музики, особливо

пісенного жанру. Тут вивчали партесний (багатоголосий) спів та лінійні ноти

(«київське знамення»). Без хорового співу не відбувалася жодна урочиста

подія, співців з академії охоче запрошували для участі у церковних та

громадських святах. Було сформовано два студентських хори: академічний і

братський. Вони брали участь у щорічних змаганнях хорів, які проходили на

Контрактовій площі, і постійно виходили переможцями. їх слава сягнула
далеко за межі України. У хорових капелах московських царів значний

відсоток становили українці. Вихованців Київської академії посилали для

організації хорів і за кордон. Так, у 1760 р. чотирьох кращих співаків було

відправлено в Кенігсберг до місцевої православної церкви. За особистим

розпорядженням імператриці Єлизавети були відібрані «єдин бас, тенор єдин^
альт єдин і дискант єдин». Іще на початку XVIII ст. в одному з універсалів
гетьмана І. Мазепи зазначається, що завдяки високому рівню викладання

музики в академії в Києві сформувався цілий музичний цех (1704) 5.

У другій половині XVIII ст., особливо за часів царювання Катерини II, в

Київській академії відбуваються зміни. Вони пов язані з імперською
політикою та з ревним її апологетом ректором Самуїлом Миславським. При ньому

у 1783 1784 рр. навчальний процес переводиться на російську мову. Мис-

лавський призначає нових учителів і вимагає, щоб вони викладали «на рос-
сийском языке с соблюдением выговора, каков употребляется в Великорос-
сии»6. Він здійснює також уніфікацію навчальних предметів в академії з

Московським та Петербурзьким університетами. Вже у 1783 1784 рр. вони

майже співпадали (за винятком російської історії, геральдики, літературної
історії та природного права). За якийсь час С. Миславський намагався

узгодити академічний навчальний курс з освітньою реформою 80-х років, тобто*
з програмами народних училищ. 13 лютого 1786 р. за його наказом академії

був присвоєний «образ учення, для всех училищ империи Ріоссийской

узаконенный» 7. А ще раніше академічний курс поповнюють такими предметами,,

як історія, географія, алгебра (1781). З 1791 р. чітко регламентується
вивчення певних дисциплін у визначені роки. Так, геометрія, арифметика,
географія, а також мови грецьку, німецьку та французьку вивчали у трьох
класах: нижчому, середньому і вищому. У 1794 1795 навчальному році

запроваджується вивчення російського красномовства, що було запозиченням

з університетських програм. У 90-ті роки до академії на викладацькі посади
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повертаються її вихованці, що пройшли курс навчання у Московському
університеті і Петербурзькій головній училищній семінарії (Я. Одінцов, К. Со-
коловський та ін.). Це не могло не вплинути на характер навчання і

виховання, академія дедалі більше уніфікується з іншими навчальними закладами.

А 31 жовтня 1798 р. за ініціативою імператора Павла І Київська
академія була урівняна «во всем с другими тремя академиями» (московською,

петербурзькою і казанською). А роком пізніше було прийнято і новий

академічний статут8, згідно з яким за академією закріплювався статус головної

окружної академії. Київський округ було розширено, до нього увійшло вісім
семінарій: новоросійська, чернігівська, мінська, брацлавська, білгородська,
харківська, переяславська і житомирська. Кращих вихованців цих семінарій
через кожні два роки мали надсилати до Київської академії (двох осіб) «для

усовершения в науках». Вони називалися кандидатами, із них обирали потім

учителів семінарій.
Реформа 1798 р. перетворювала Київську академію в один із кількох

аналогічних закладів. Це фактично був перехід на суто релігійне навчання,

підготовку кадрів духовенства. За таким статутом академія проіснувала до
1817 р., тобто до остаточного оформлення її у Київську духовну академію.

1 ЦДІА України в м. Києві. Ф. 1711. Оп. 1. Од. зб. 6. Арк. 1 3; Ф. 1711. Оп. 1. Од.

зб. 18. Арк. 2, Ф. 1711. Оп. 1. Од. зб. 19. Арк. 2, 3; Ф. 1711. Оп. 1. Од. зб. 20.

Арк. 1, 2 та ін.

2 Тітоѳ Ф. Стара вища освіта в Київській Україні кінця XVI початку XIX ст. К.» 1924.

С. 182.
3 ЦДІА України в м. Києві. Ф. 1711. Оп. 1. Од. зб. 20. Арк. 4; Ф. 59. Оп. 1. Од. зб.

2775. Арк. 2; Ф. 59. Оп. 1. Од. зб. 8297. Арк. 14 зв., 15 зв.
4
Там же. Ф. 59. Оп. 1. Од. зб. 9388. Арк. 1 3; Ф. 59. Оп. 1. Од. зб. 8479.

Арк. 1, 7.
5
Там же. Ф. 127. Оп. 1. Од. зб. 3276. Арк. 1, 2; Ф. 220. Оп. 1 Од. зб. 237.

Арк. 1.

Тіісѳ Ф. Стара вища освіта в Київській Україні... С. 254.
7 T а м ж е. С. 257.
8 ЦДІА України в м. Києві. Ф. 1973. Оп. 1. Од. зб. 2257. Арк. 1 4.

Володимир ПАЩЕНКО

ЦЕРКОВНА КОНТРРЕВОЛЮЦІЯ:

ВИГАДКА ДПУ-НКВС

Стосунки між Радянською державою і церквою одна з малодослідже-

них і досить складних проблем історичної науки. Уже з перших днів

радянської влади лідери партії та держави застосовували як один із шляхів

послаблення впливу церкви на віруючих репресії проти духовенства. Перспек-
тиви налагодження нормальних стосунків, здавалося, відкрилися після

відомого звернення митрополита Сергія до радянського уряду (1927).

Заступник місцеблюстителя патріаршого престолу завірив уряд у лояльності Синоду

і всієї патріаршої ієрархії до радянської влади, обіцяв не брати участі в

політичній діяльності. Православна церква рішуче відмежовувалася, від

звинувачень її у контрреволюційних діях, якими, незважаючи на відсутність
вагомих доказів, рясніли сторінки газет і журналів.

Зважаючи на конструктивну позицію духовенства у ставленні до

радянської влади, з одного боку, та деяку лібералізацію в середині 20-х років

курсу вищого партійно-державного керівництва в питаннях церковного життя

з іншого, в окремих закордонних виданнях у 1927 р. з явилися навіть заяви

про примирення радянської влади і церкви. Проте у грудні 1927 р. на

сторінках газети «Правда» Сталін розвіяв подібні ілюзії.
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Аргументуючи непримириму позицію влади до релігії і церкви, Сталін

звертався до факторів ідеологічного порядку ненауковості релігійного
світогляду, його несумісності з соціалістичною ідеологією тощо. Очевидно, що

при цьому він, як завжди, лукавив, приховуючи вагоміші причини, що визна-.
чали політику держави в питаннях релігії та церкви

Зіткнувшись із труднощами нагромадження ресурсів, необхідних для

проведення індустріалізації, соціалістичних перетворень у сферах економічного,,
соціального і культурного життя країни, сталінське керівництво було не від
того, щоб узяти на озброєння досвід кампанії 1922 р. по вилученню церковних
коштовностей і конфіскації у релігійних об єднань матеріальних цінностей.

Антирелігійна пропагандистська кампанія на сторінках преси формувала
громадську думку про необхідність використання багатств церкви для
соціалістичного будівництва. Так, 4 лютого 1927 р. газета «Червона Лубенщина»
повідомила читачів, що 300 релігійних громад округи на утримання
культових споруд і 510 священнослужителів щорічно витрачають 423 тис. крб. І тут
же зазначалося, що на 457 сільських шкіл з місцевого бюджету в 1926 1927

господарському році було виділено 783 тис. крб. Якби гроші, що витрачалися
селянами на задоволення релігійних потреб, направити на будівництво шкіл
і утримання учителів, робить нехитрий висновок автор статті, то на селі

можна відкрити іще майже 300 навчальних закладів. Скільки ж тракторів,
добрив та іншого можна купити, розпродавши культове майно, пропонувалося
вирахувати самим читачам.

Непримирима позиція радянської влади до церкви, на нашу думку,
визначалася також тим, що остання зберігала вплив на морально-етичну
поведінку значної частини віруючих. За неповними даними, на 1 січня 1928 р. в

Україні існувало 10367 церковних громад, що об єднували майже 3,5 млн.

віруючих. Сповідуючи норми християнської моралі, вони, безперечно, важче

від інших категорій населення сприймали канони класової моралі диктатури
пролетаріату, що набувало значення соціального і політичного фактору і не

могло не враховуватися сталінським керівництвом у намаганні перетворити
країну в тоталітарно-централізований соціалистичний механізм. Саме як

політичного ворога, а не ідеологічного опонента оцінюють церкву і духовенство
в більшості публікацій періодичної преси, особливо кінця 20-х років. Уже

заголовки статей красномовно свідчать про їхній зміст: «Релігія і церква
наш класовий ворог», «Прокиньтеся, вставайте, бо ворог не спить!»,

«Безвірницьким вогнем по класовому ворогу» («Червона Лубенщина». 1928). Таким

чином партія готувала широкі верстви населення до рішучого наступу проти

церкви як контрреволюційної сили.

Початок цього наступу збігся із наростанням проблем з державними
хлібозаготівлями, труднощами проведення суцільної колективізації.
Сталінська теза про загострення класової боротьби в країні вимагала шукати

причини опору селянства цим та іншим заходам не в методах їх проведення, а в

підступах контрреволюції, до яких уже давно були занесені служителі
культу. Виступаючи на II Всесоюзному з їзді Спілки безвірників, що відбувся у
Москві в червні 1929 р., О. Ярославський проголошував, що церковні
організації проводять замасковану в релігійні гасла контрреволюційну політичну
роботу... Останнім часом релігійники пробували зірвати будівництво
колгоспів і перехід на багатопілля, поширення позик, будівництво шкіл.

Проте це тільки вершечок велетенського ідеологічного айсбергу, що мав

змести релігію як чинник духовного життя. Суть наступу на церкву полягала

насамперед у тому, що більшовицькі вожді вирішили створити не власне

вчення, а власну релігію ленінізм. Попри ненависть до християнства,

саме церковна організація лягла в основу новотвореної віри: мавзолей
Леніна гроб Господній, музеї церкви, політбюро священний синод,

генеральний секретар патріарх, перші секретарі митрополити та ін.

Зрозуміло, що співіснувати дві релігії не могли. Отже, одна з них мала

зникнути. Назавжди і безповоротно.
Аналіз сфабрикованих слідчих справ на служителів культу показує, що

співробітники ДПУ, як правило, у своїх пошуках «істини» не йшли далі
визначених у промові О. Ярославського «провин» духовенства. Так, у травні
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1929 р. співробітниками Полтавського окрвідділу ДПУ був заарештований
48-річний священик О. П. Базилевський із с. Великий Кобелячок Новосан-
жарського р-ну. Свідки його односельці показали, що у нього збиралася
«місцева куркульня», котра радилася, як зірвати хлібозаготівлю і агітувати

проти самооподаткування. Сам же О. П. Базилевський начебто заявив: «Не

давайте хліба радянській владі, бо вона вивезе його за кордон, щоб люди

були голодні, щоб швидше утворити комуну, щоб увесь люд був панський».

Ці слова підтвердили кілька свідків. О. П. Базилевський категорично не

визнавав своєї провини. Недостатніми вважала докази слідства і прокуратура,
що на початку червня припинила справу проти О. П. Базилевського. Однак
24 червня 1929 р. ДПУ направив до прокуратури округу нове обгрунтування
соціальної небезпеки О. П. Базилевського. Виявляється, завдяки його анти-

радянській агітації різні заходи влади (наприклад, хлібозаготівля в даному

районі) звелися нанівець. У зв язку з цим відділ ДПУ просив санкцію на

адміністративне заслання О. П. Базилевського. Незважаючи на те, що

окрпрокуратура не погодилась з такою постановкою питання, справа

О. П. Базилевського 29 жовтня 1929 р. потрапила на розгляд Особливої

наради при колегії ДПУ УРСР. Три роки концтаборів таким був її вирок1.
Ще більше погіршується ситуація в 1937 1938 рр. Жертвами

сталінського беззаконня стала значна частина служителів культу, причому в

більшості випадків колишніх, оскільки переважна більшість церков, синагог, кірх
на кінець 30-х років уже була закрита, священики працювали в різних
галузях народного господарства чи залишались на становищі безробітних. Однак
і це не врятувало їх від пильного ока органів ДПУ НКВС. Єдиним приводом
для арештів у більшості випадків стала їхня приналежність до середовища

церковників. Характерними в цьому плані є справи І. М. Богдановича і

О. І. Петровського. Формально І. М. Богдановича заарештували
співробітники Полтавського окрвідділу НКВС в кінці жовтя 1937 р. за те, що він «серед

жителів м. Полтави проводив агітацію за відкриття церков м. Полтави і

висловлював антирадянські настрої». Священика І. М. Богдановича

звинуватили в тому, що він хотів скористатися з «широких», як записано у слідчому
висновку, демократичних прав сталінської Конституції і висунути на вибори
до Верховної Ради СРСР «кандидатуру з середовища віруючих, яка б

захистила права церкви і віруючих». Це були лише формальні підстави для

арешту. Істинні ж причини репресій проти духовенства зрозуміло і дохідливо

пояснив І. М. Богдановичу на допиті один із слідчих. Наведемо витяг із

скарги до генерального прокурора СРСР, що передає суть тієї розмови:

«Якось один із слідчих сказав: «Тебе три рази заарештовували, а ти все-таки

продовжував служити». «Але служити дозволялось мені законом»,

відповідав я. «Справді, це так, сказав він, але ж ти людина з освітою і повинен

розуміти, що радянська влада веде боротьбу з релігією, а ти заважаєш

цьому». Скарга була написана І. М. Богдановичем уже після того, як

рішенням Особливої трійки УНКВС по Полтавськії області від 17 19 листопада

1937 р. він, як і О. І. Петровський, був засуджений до 10 років виправно-

трудових таборів. «Що це виходить, закінчував скаргу І. М. Богданович,
що покараний лише тому, що я священик?»2

У грудні 1937 р. відбуваються масові розстріли «контрреволюціонерів-
одинаків» з числа служителів культу. Полтавський окрвідділ НКВС починає

арешти священнослужителів, переважно бувших, які згодом зусиллями слідчих

будуть об єднані в розгалужену контрреволюційну організацію. До її членів

віднесли і заарештували 15 грудня 1937 р. (за день до видачі ордеру)
Ю. Я. Яронського, який давно вже перебував під наглядом органів ДПУ3.
До кінця року було заарештовано іще кілька священиків. Проте на цей час

слідчі, здається, відмовились від ідеї створення організації церковників,
оскільки на кожного із заарештованих була заведена окрема справа.

Очевидно, концепція «організації» почала знову «формуватися» на

початку 1938 р., бо 26 лютого до слідчих ізоляторів Полтавського облвідділу

НКВС було кинуто І. С. Яновського, В. І. Любицького, О. С. Степанова,

С. С. Самойлова, Н. К- Рудика, Л. В. Пясецького, О. Л. Максимовича,

О. П. Базилевського, П. М. Настенка... Незабаром заарештували Г. О. Кар-
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пенка, О. М. Каліноса, К. Д. Антоненка та ін. Усіх церковнослужителів,

заарештованих і в грудні 1937 р., і в лютому 1938 р., почали допитувати лише

10 12 квітня.

Отже, полтавським енкавеесівцям потрібний був час, щоб розробити
схему фашистської полтавської організації церковників.

В архіві УСНБУ Полтавської обл. збереглися матеріали (схема), які
свідчать про те, що полтавським слідчим вдалося «розкрити» підпільну
організацію церковників, що охоплювала значну територію європейської частини

СРСР. Центр «контрреволюційної фашистської організації церковників»
(КРФОЦ), зв язаний з службою гестапо фашистської Німеччини, знаходився

у Москві. Очолював його митрополит Сергій. Окрім того, начебто існували
обласні ценіри КРФОЦ у Києві, Курську, Воронежі та Полтаві. У Курській
та Полтавській областях колами на схемі позначені районні відгалуження
КРФОЦ. Щоправда, в Курській обл. вписати в них конкретні райони так і не

вдалося. Що ж до Полтавського обласного центру КРФОЦ, то йому нібито

вдалося утворити свої осередки в Гадяцькому, Миргородському, Зінківсько-
му, Опішнянському, Диканському, Красноградському районах 5.

До речі, аналогічні звинувачення про створення самостійної

контрреволюційної фашистської організації українських церковників слідчі НКВС УРСР

пред явили і колишньому 74-літньому митрополиту УАПЦ Василю Липків-
ському6.

Не викликає особливих сумнівів причетність до розробки концепцій
КРФОЦ начальника УНКВС по Полтавській обл. Волкова, який «створив»
не одну подібну організацію. Але немало довелося «попрацювати» і слідчим,

зокрема, на допитах священиків, заарештованих у Полтаві, щоб добути хоча

б деякі свідчення про існування районних осередків КРФОЦ, звести зізнання

обвинувачуваних до спільного знаменника, змусити арештованих говорити те,
що потрібно слідству. Саме на це і пішло півтора місяця від кінця
лютого до середини квітня 1938 р.

Протоколи допитів більшості заарештованих у справі міфічної КРФОЦ
різняться між собою переважно тією частиною, де йдеться про життєвий

шлях священиків та обставини їх вступу до організації. Впадає в око та

надзвичайна легкість, з якою вони давали згоду на участь у підпільній

боротьбі з радянською владою як правило, після розмов з кимось уже

завербованих до КРФОЦ. І як рефрен із протоколу до протоколу переходять

слова, сказані чи просто підписані на допиті 9 квітня 1938 р. Г. Т. Коваленком:
«З початку існування радянської влади я став вороже настроєним до неї.

Репресії, яких зазнавало духовенство, викликали в мене ненависть до

радянської влади, і тому я вирішив боротися з нею шляхом збройного повстання і

відновлення в СРСР капіталістичного ладу з допомогою іноземних держав» 7.

Саме такими, очевидно, бачилися слідчим причини незадоволення серед

духовенства, і вони без особливих вагань тиражували їх у протоколах допитів.

І більшість заарештованих зізнавались у своїй приналежності до КРФОЦ і
називали прізвище її засновника полтавського епіскопа М. В. Русинова.

На той час «щиросердні» зізнання «дав» і сам М. В. Русинов. Згідно з

його показаннями, до повстанської організації в 1933 р. його завербував

митрополит Сергій, котрий доручив Митрофану Володимировичу «проводити

вербувальну роботу, формувати контрреволюційні осередки й агітувати проти

радянської влади». Виконуючи доручення Сергія, М. В. Русинов начебто з

1933 до 1936 р. завербував 14 священиків (і вони згодом стали основою

Воронезького обласного центру організації), у 1936 р. за завданням

митрополита виїхав до Курська, де також заклав обласний центр КРФОЦ. З такою ж

метою був переведений і до Полтави, де вже в 1937 р. створив обласний

центр КРФОЦ, надавши її членам право «проводити вербувальну роботу,
готуючи повстанські кадри для збройного виступу на випадок війни...

Щоправда, в плані організації терористичних актів я не встиг нічого зробити, однак

учасників обласного центру контрреволюційної фашистської організації я

інформував про терористичні установки організації і дав їм завдання

створити бойові терористичні групи. Чи зробили вони що-небудь в цьому

напрямку, я не знаю, оскільки незабаром розпочалися арешти духовенства»8.
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Не змогли підтвердити фактами припущення слідчих про терористичну
діяльність організації й інші її члени. Записувати ж відповідні свідчення до

протоколів допитів 71-літнього І. М. Костецького, 72-літнього І. О. Терлець-

кого, 81-літнього І. А. Богдановського, 73-літнього А. І. Роговенка було б

просто нонсенсом. Як засвідчив у 1959 р. О. А. Роговенко, коли в 1938 р.
енкавеесівці прийшли арештовувати батька, той вже давно був тяжко хворий
і його забрали просто з ліжка 9.

Щоб уявити абсурдність звинувачень слідчих, варто навести уривок із

стенограми допиту 2 квітня 1938 р. 84-річного М. С. Березовського, дяка,

сина бідняка, батька 5-х дітей: «Цілком і повністю визнаю себе винним у тому,
що з 1928 року є учасником антирадянської фашистської повстанської

організації церковників.
У контрреволюційну організацію мене залучив колишній епіскоп Сергій.

Розмовляючи з епіскопом Сергієм, ми обговорювали політику радянської
влади. Про те, що радянська влада пригнічує релігію. Виливали один одному,

свої антирадянські погляди.

Поінформувавши мене, що є учасником антирадянської фашистської
повстанської організації, він запропонував увійти до складу... організації і

проводити активну контрреволюційну роботу.
Запитання слідчого: Які завдання дав епіскоп Сергій?
Відповідь: Сергієм мені дано завдання проводити антирадянську агітацію

і одночасно вербувати нові повстанські кадри.
Починаючи з 1928 р., я займався антирадянською агітацією, закликав

населення до збройного повстання, одночасно проводив вербувальну роботу.
Мною завербований І. О. Терлецький.

Запитання слідчого: Які завдання ставила перед собою організація?
Відповідь: Контрреволюційна організація ставила своїм завданням

повалення радянської влади шляхом збройного повстання на випадок війни

Німеччини з СРСР (це в кінці 20-х на початку 30-х років? В. П.) і

відновлення в СРСР фашистської держави (хіба за часів царизму у Росії панував

фашизм? В. 77.)» 10.

Незважаючи на досить похилий вік більшості з 37 осіб, включених до

складу міфічної організації, саме на терористичному її спрямуванні
наголошував звинувачувальний висновок. «Мета організації, вказувалось у ньому,

підготовка і здійснення збройного повстання задля повалення радянської
влади і встановлення в СРСР фашистського ладу, а також здійснення

центрального терору стосовно вождя Комуністичної партії т. Сталіна, керівників

партії і уряду» п.

Власне, це вже був смертельний вирок усім членам організації, який

23 квітня 1938 р. схвалила Особлива трійка УНКВС по Полтавській

області і котрий влітку 1938 р. був виконаний.

Скільки таких вироків стосовно духовенства Полтавщини винесено в

1937 1938 рр., встановити поки що не вдалося. Однак певне уявлення про

розмах репресій проти духовенства полишають окремі дані. Лише за

жовтень грудень 1937 р. органами НКВС по Полтавській обл. було

заарештовано 285 «церковників і сектантів», як називалися вони у звітах обласного

управління. Якщо ж говорити про виходців із духовного стану, то за ці три

місяці їх заарештовано аж 361. Не менш вражаючі і наслідки боротьби з

«контрреволюцією» духовенства області в січні червні 1938 р. Тоді було

заарештовано 142 служителі культу 12.

Однак на цьому репресії проти духовенства не припинились. Так, 8

червня 1938 р., через шість днів після розстрілу учасників КРФОЦ, УНКВС по

Полтавській обл. арештував колишнього священика, на час арешту чорнороба

панчішної фабрики І. П. Колядинського. Уже наступного дня він підписав

свідчення про належність до фашистської організації церковників і 22

вересня був розстріляний 13.

Така ж доля, мабуть, чекала і на священика І. Я. Кондратовича,
арештованого Полтавським УНКВС 5 липня 1938 р. 26 числа цього місяця він

«зізнався» у приналежності до контрреволюційної організації. Але незабаром
відмовився від. своїх показань і протримався на тому до весни 1939 р., коли
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загальна хвиля репресій пішла дещо на спад. Відчув це по «своїй» справі і
І. Я. Кондратович: Полтавський обласний суд 11 травня 1939 р. засудив його

до п яти років ув язнення, а Верховний суд УРСР 9 листопада 1939 р. цю міру
покарання зменшив до трьох років 14.

Отже, характерний для більшовицького типу пролетарської революції

образ рішучої політичної дії виявився в усіх сферах життя від морально-
політичної до економічної.

Яскравим виявом подібного курсу є ставлення РКП (б) до релігії та

церкви, зокрема до РПЦ. Доки церква сприймалась не як політичний, а лише як

ідеологічний противник, РКП (б) мирилася з її існуванням. Але на початку

20-х років ситуація змінюється. Іде пошук і поступове витіснення з арени
політичного життя всіх опозиційних сил, ставлення єдиної революційної
ідеології та політики.

В умовах жахливого сталінського терору політика витіснення ідейних
опонентів була замінена їхнім фізичним знищенням. Партійні інтереси,
політична амбіційність частини партійного та державного апарату, його лівацькі

настрої зіграли загалом негативну роль у жорстокому ідейному

протистоянні, зумовили певною мірою початок дегуманізації суспільства. Становлення
нової революційної моралі, на жаль, починалось з етичного нігілізму.
Принаймні, цей процес стосувався кожного, а завдяки взаємодії поколінь вплинув
і на молодь. Антицерковна по суті політика, що проводилась на той час,

поклала початок руйнуванню у масштабах суспільства загальнолюдських основ

моральності, оскільки робилися спроби підмінити їх класовою мораллю.

Християнська ідеологія за допомогою адміністративних методів чи навіть

методів фізичного знищення людей заперечувалася, замінювалась ідеологією

марксистською. Сумні наслідки подібного «суперництва» відомі...

1 Архів Управління служби безпеки України по Полтавській області. Спр. 4909. Арк. 2 15,

18 22, 31, 37.
2 Там же. Спр. 6675. Арк. 1, 14 15, 19 20.

3Там же, Спр. 16 769. Т. 1. Арк. 378.
4 T а м же. Арк. 323, 332, 344, 371, 382, 389, 418, 470, 482, 493, 503, 515.
5 T а м ж е. Арк. 45.
ь Білокінь С. Смерть митрополита Липківського II Наша віра. 1992. № 2.
7
Архів Управління служби безпеки України по Полтавській області. Спр. 16 769. T. 1.

Арк. 324 325.

"Там же. Спр. 16 769. Т. 1. Арк. 9, 16 41.
9
T а м же. Т. 3. Арк. 226.

І0Там же. Т. 1. Арк. 166 168.
11
T а м же. Т. 2. Арк. 528 529.

12
Т а м ж е. Спр. 19 533. Т. 7. Арк. 541, 542.

13
Т а м ж е. Спр. 13 320.

14
T а м ж е. Спр. 608.

Анатолій МАТВЄЄВ

ЗАПОЧАТКУВАННЯ

ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

В УКРАЇНІ

Серед численних пам ятників дореволюційного Києва привертала увагу

скульптура, встановлена в 1872 р. на перехресті вулиці Безаківської й Бібі-

ковського бульвару (тепер вулиця Комінтерну і бульвар Шевченка, де нині

постав Щорс на коні).
Високий п єдестал, бронзова струнка постать у римській тозі. Пам ятник

доповнювали не суддівські атрибути, не воїнські обладунки, як те годилося
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класичній скульптурі, а зображення різного сільськогосподарського реманенту.
І напис: «Полезной деятельности графа Алексея Алексеевича Бобринского».

Це був пам'ятник великому землевласникові графу О. О. Бобринському.
Чому його встановили в Києві, недалеко від залізничного вокзалу? Що
видатного зробив цей аристократ, аби удостоїтися високої честі? Насамперед
заклав підвалини цукрової промисловості в Україні.

Про це й піде мова в невеличкому екскурсі в наше минуле, коли цукрова,
промисловість України робила свої перші кроки, переживала, образно
кажучи, свій дитячий вік.

Наскільки великого значення набувало цукроваріння в Європі на початку
минулого сторіччя, засвідчують такі факти. Щоб поставити виробництво
цукру на твердий, державний грунт, Наполеон, ведучи загарбницькі війни,
роздавав землі для вирощування буряків, навіть встановив медалі для найініціа-
тивніших у цьому ділі. Таку ж заохочувальну політику проводив уряд
Російської імперії з метою збільшення площ під бурякосіяння. Сенат у 1800 р.
прийняв рішення про відведення лід буряки земель «всем желающим в

южном крає», тобто в Україні, нагородження їх спеціальними медалями, що
давало право на деякі пільги. Ставилося за мету налагодити виготовлення

цукру з власної сировини, аби позбутися залежності від його імпорту.
Але де взяти власну сировину і якою вона мусить бути? Відповідь на ці

питання намагалися знайти ще в кінці XVIII ст. У Росії в 1799 р. проводили
досліди по виготовленню цукру з буряків, причому було одержано цукор
досить високої якості й недорогий. У тому ж році за дорученням Медичної
колегії було підготовлено й видано книгу «Способ заменить иностранный сахар
домашними приготовлениями», в якій розглядалися способи одержання цукру
з капустяного листя, гарбузів, сливи, м якоті стебел кукурудзи, буряків. У
1803 р. з явилася друком стаття «Опыты и наблюдения приготовлений сахара
из свекловицы». Все це не могло не привернути уваги насамперед поміщиків,

котрі мали економічні можливості для вирощування буряків, одержання з

них цукру і його продажу.
Головним експортним товаром на той час були борошно і продукція

гуралень. Олександр І, відвідавши у 1816 р. Київ, говорив, що ця галузь

промисловості є «перлиною наших прибутків». Тож не дивно, що тільки у Київщині
в 1845 р. налічувалося 372 винокурні заводи. І хоча їхня кількість не

зменшувалася, передбачливіші, враховуючи цінову кон'юнктуру, дедалі частіше

звертали свій погляд на цукроваріння. Для цього були серйозні підстави.
Саме Україна мала чудові кліматичні умови для вирощування цукрових

буряків, великі площі незайнятих високоврожайних земель, достатню кількість

робочих рук. Все начебто запрошувало: приходьте, засівайте, обробляйте,
споруджуйте заводи, продавайте цукор і на цьому багатійте!

Але минуть роки, навіть десятиліття, поки будуть побудовані потужні

цукрові заводи, технічно оснащені, з раціональною технологією обробки буряків.
Перші цукроварні з явилися в Україні в 1812 1815 рр. Щоправда,

авторитетних, вірогідних даних про них не збереглося. А от 20-ті роки залишили

нам більш-менш достовірні відомості (розходження в різних джерелах
коливаються в межах двох трьох років). Так, Трощинський завод поблизу
Канева засновано у 1822 чи 1824 р., Собанівську цукроварню на Поділлі у

1825, цукроварню в с. Бодаки на Полтавщині у 1828 р. Цукровий бум
захопив Київщину, Чернігівщину, Поділля, Харківщину, Полтавщину,
Таврію, де виникали все нові й нові «заводи», хоча назвати їх заводами можна

лише умовно, настільки вони були примітивні.
Датою заснування першої в Україні цукроварні умовно можна вважати

1824 р. (Трощинська цукроварня). У наступні роки за цю справу з

притаманною йому енергією взявся граф Олексій Олексійович Бобринський, якого

називали батьком цукрового виробництва в Росії й Україні, бо його внесок у
розвиток галузі був незаперечним.

Графи Бобринські походять від Олексія Григоровича Бобринського
(1762 1813), за переказами, позашлюбного сина Катерини II і її

фаворита Г. Орлова.
За спогадами сучасників, зокрема князя П. Вяземського, Олексій
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сійович Бобринський (1800 1868) був досить обдарованою особистістю,
людиною незалежною, життєво активною, про що свідчить його участь у кількох
комітетах, призначених для підготовки фінансових й інших заходів
державного масштабу.

Не обіймаючи високих урядових посад, він мав неабиякий авторитет
серед державних діячів, відвідував не лише згідно з придворним
етикетом царську сім'ю, приймав у себе дипломатів, його гостинністю
користувалися О. Пушкін, В. Жуковський.

Перу О. О. Бобринського належить книга «О применении систем

охранительной и свободной торговли в России», яка мала певне практичне значення.

Граф О. Бобринський був водночас людиною діловою, здатною реально
оцінити економічну ситуацію, передбачити її наслідки, так би мовити,
зазирнути у майбутнє. Саме цим пояснюється його зацікавленість
залізницями, що вилилася у прокладання колій між Петербургом і Царським Селом,
безпосереднє керівництво будівництвом першої залізниці до Києва (мабуть,
останнє і вплинуло на обрання місця поблизу вокзалу для встановлення

йому пам ятника).
Та, мабуть, найбільша заслуга О. Бобринського у тому, що він власним

досвідом довів прибутковість цукрового виробництва в Україні. З легкої руки
О. Бобринського цукрове виробництво активно переміщувалося з центральної
частини Росії у південні й південно-західні райони в Україну.

Вирішальною подією в «цукровому» житті Бобринських було придбання
у Смілі на Київщині та навколишніх селах 45 тис. десятин землі. Графу
належало також понад 12 000 кріпаків. Купівля земель відбулася 1838 р.
Саме тоді він побудував тут велику цукроварню.

Щоб заохотити людей до вирощування буряків і мати кваліфіковані
кадри цукроварів, вдався до типового для того часу заходу: купив у

Сумському повіті Харківської губернії одну тисячу селян, поселив їх біля

своїх цукроварень на правах фабричних людей, побудував для них 384 хати,

видавав щомісячно борошно, сіль, м ясо, інші продукти, платив у середньому
на душу по 6 крб. щомісячно. Так що з матеріальної точки зору примусові
переселенці перебували в дещо ліпших умовах, ніж інші.

Розуміючи, що цукрова промисловість значною мірою залежить від стану
бурякових угідь, агрономії, постійно вникав у сільськогосподарські проблеми,
домагався введення багатопілля, навіть особисто вдосконалював плуги,

сівалки, впроваджував досконаліші знаряддя праці борони, катки, копаниці. І

це одразу почало давати досить помітні результати. З городньої культури
буряки перетворювалися на польову, а цукрова галузь ставала поступово чи

не головною в економіці України. Тільки один Смілянський завод

Бобринського виробляв у 1846 р. цукру на 1 489 659 крб.
На початку 40-х років в Україні з явилися великі цукроварні в маєтках

Воронцових, Потоцьких та інших поміщиків. І не лише поміщики культивували
для продажу буряки. Так, сорок два селянина з Старосілля Черкаського
повіту Київської губернії продали в 1840 р. Балакліївському цукровому заводу
987 чвертей буряків, у 1841 р. дванадцять селян Яблунівки продали цукрові
буряки на місцевий завод та ін.

Отже, Україна, і особливо Київщина, перетворилася на основного

виробника цукру в Російській імперії. У 1848 р. тут діяло 62 відсотки цукроварень
від загальної їх кількості в Росії, причому на деяких працювало понад

чотири тисячі робітників.
Звичайно, грунт для такого швидкого злету галузі готувався не лише

зусиллям Бобринських, були й інші поміщики, які теж вчасно збагнули, що

цукроваріння це золотоносна жила, і зуміли використати роботящі руки
українського селянства.

На зміну поміщикам, цукрозаводчикам, успішно конкуруючи з ними,

приходило купецтво, яке, використавши досвід останніх, підняло галузь на

новий, вищий шабель. Насамперед це стосується Яхненків, Симиренків, Тере-
щенків, діяльність котрих проходила в зовсім інших політичних, економічних,

соціальних, культурних умовах, на інших засадах. їхній досвід теж

заслуговує на увагу дослідників економічної історії України.



ЛІТОПИС

УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

Зенон СТЕФАН1В

ІСТОРІЯ
УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

Козацький флот. Твердині

Козацький флот виник у половині XVI ст., а до найбільшого розвитку дійшов

у 1620 1630 рр. Козацькі кораблі чайки, або човни, були довгі коло 20 м,

широкі 3 4 м, високі 2,5 м. Основою човна був липовий або вербовий пень, до

якого прибивали боки з дощок, верхню сторону човна щільно обв'язували
грубими віхтями очерету. Помосту на човні не було, поперечні дошки ділили його

на перегородки. На човні було два керма, тому й легко було плисти в обі сторони.

Для руху човна служили весла та вітрила, звичайно 10 15 весел з кожного боку.
Щоглу з вітрилом можна було покласти при потребі на дно човна. На човні

містилося 50 70 козаків, а часом було й кілька гармат.

У морських походах на турків виступало від 50 до 300 козацьких кораблів.
Звичайно козаки в морських боях на своїх легких проворних чайках перемагали

тяжкі турецькі кораблі-галери.

За Хмельницького не було війни з турками і татарами, тому морські походи

були припинені. За пізніших гетьманів, особливо за Мазепи, на Запорожжі був
сильний флот 70 великих човнів, на 50 людей кожний, та 600 річних лодок.

У 1737, 1787 і 1796 рр. козацький флот брав участь разом з московським у походах

на турків.

На козацькій території було Дуже багато великих і малих укріплень-твердинь.
У половині XVII ст. їх налічувалося більше ніж 200. Спосіб будови твердинь за

козацьких часів значно відрізнявся від давніх фортифікацій княжої доби. Давні горо-
ди-замки, навіть муровані, не могли устояти тепер перед гарматними снарядами.

Тому в той час поширюються земляні укріплення, що складалися з валів, шанців,

окопів, редутів та ін.

Козацьке військо знаменито вміло укріплювати свої твердині, а головне,

полкові міста. Так, наприклад, полковник Богун обвів пограничне місто Умань такими

неприступними фортифікаціями, що поляки порівнювали їх із нідерландською

твердинею Бредою. А про укріплене козаками місто Голтву згадує польський історик
так: «Козаки висипали вал за полями, брами сильно забили й закопали, перед
містом від річки до річки кинули могутній вал, перед валом могилу замінили на

сильний шанель і укріпили 6 гарматами. Довкола побудували шанці, переколи,

засідки та невсипущею своєю працею майже дорівняли нідерландським батареям».

Кінець козацького війська

Козацьке військо проіснувало три століття, від кінця XV до кінця XVIII ст. За

гетьмана Хмельницького у 1648 р. на широких просторах виникла нова українська
держава, творцем якої була козаччина. Козацький устрій, що виник на далеких

степах, пристосовано до державних потреб. Одначе доба державотворчої праці
тривала недовго. Правобережжя у період Руїни 1660 1680 рр. у боротьбі з турками

і поляками обернулося в справжню пустелю. Перестають існувати правобережні
♦ Продовження. Початок у № 5. Подається із збереженням авторської стилістики і

орфографії.
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козацькі полки, а козацька влада збереглася тільки на Лівобережжі. Але й тут

козаччина мусила чимраз більше визнавати московську зверхність та підкорятись

наказам московського уряду.

Від полтавського бою 1709 р. Московщина всякими способами нищила

державну самостійність України. У 1775 р. московські війська зруйнували останнє гніздо

козацької волі Запорозьку Січ*, а в 1780 р. запроваджено в Україні московський

адміністративний устрій.
У кінці 1784 р. останні козацькі полки приєднано до московської армії. 10

лівобережних полків переформовано у «малоросійську конніцу», три компанійські

полки на полки шволєжерів, 5 слобідських полків на гусарські, а з січовиків

утворено 2 кінні полки пікінерів.
З упадком української державності перестало існувати й українське військо.

Аж з вибухом світової війни в 1914 р. український народ почав знову збройну
боротьбу за свою самостійність Українські Січові Стрільці, відновлюючи славні

бойові традиції своїх предків, стали до бою за волю України.

Українське січове стрілецтво

Українські військові організації перед війною

Ідея військової підготовки для боротьби за визволення України вперше
зародилася в січових організаціях у Галичині ще за кілька років перед світовою війною.

Спочатку ця справа не виходила поза рамки теоретичних міркувань з тієї причини, що

велика більшість тогочасного українського суспільства легковажно ставилась до

військової справи. Не можна й тому дивуватись, бо в довголітній неволі втрачалися
славні військові традиції українського народу у своїй колись незалежній княжій чи

козацькій державі.

Щойно під час Балканської війни в 1912 р. 15, коли назрівав неминучий конфлікт
між Росією і Австрією та можна було сподіватись, що незабаром мусить, напевно,

між тими державами прийти до війни, думка про утворення військових організацій

знайшла живий відгук серед української молоді.
Між частиною польського громадянства, яке поставило собі завдання збройної

боротьби на боці Австрії і Німеччини проти Московщини, думка про утворення
польського легіону виникла вже раніше. На чолі тої групи польського громадянства стояв

Йосиф Пілсудський16, пізніше вождь польського легіону на боці Австрії і

Німеччини і маршал відродженої польської держави. Проти утворення такого легіону у

польськім громадянстві були в основному вшехполяки (ендеки), котрі орієнтувались

у своїй політиці на Московщину. Вшехпольські політики були також проти

утворення окремого українського легіону на боці Австрії, але це вже не з прихильності
до Московщини, а з тої причини, що вони взагалі ставилися ворожо до всякого

українського руху та проявів його активності. Вони й впливали різними способами на

австрійсько-мадярську владу, аби вона не дала дозволу на утворення українського
легіону. Щоб досягнути своєї мети, деякі вшехполяки не цуралися звинувачувати

весь український народ як непевний елемент у боротьбі Австрії з Росією. Слід при

тому зазначити, що була частина поляків, котра стояла проти орієнтації на Австрію,
і вони утворили пізніше польський легіон у Франції.

Австрійська влада, в основному під впливом вшехполяків, ставилася до

утворення українських військових організацій неприхильно і навіть ворожо. Віденське

міністерство внутрішніх справ двічі відкидало організаційний статут

січово-стрілецьких товариств. Врешті, по довгих заходах, коли вже статут польських легіонів був
давно затверджений, австрійське намісництво у Львові затвердило також статут

Товариства «Українських січових стрільців».
Перше стрілецьке товариство засновано у Львові 18 березня 1913 р. У тому ж

місяці виникають стрілецькі товариства також у Косові, Яблукові, Заліщиках і Ше-

шорах. У зв'язку з тим, що через різні внутрішні непорозуміння львівська
стрілецька організація добре не розвивалася, Січовий союз заснував у Львові друге

Товариство «Січові стрільці II». У тому товаристві гуртувалися переважно львівські робітни-
* Січову старшину заслано до Сибіру, а кошового Петра Калнишевського до Соловецького

монастиря, де він помер в 1803 р.
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ки і ремісники, а в «Січових стрільцях І» прогресивна студентська молодь. Крім

цих двох стрілецьких товариств виник у Львові третій стрілецький осередок при

товаристві «Сокіл»17 так званий «Стрілецький курінь». Найкраще розвивалось
товариство «Січові стрільці II». У ньому було 277 членів, поділених на 8 чет. У тім

числі окрема жіноча чета (33 члени) під проводом Олени Степанів18.

До липня 1914 р., себто до вибуху війни, Січовий союз, помимо перешкод

австрійсько? адміністрації, організував у краю 96 стрілецьких товариств, якими

завідувала окрема Стрілецька секція. З великим успіхом працювали товариства в

Бориславі та в Сокалі.

Товариство «Сокіл» також заснувало декілька стрілецьких організацій у

провінції, одначе воно не виявило такого організаційного розгону, як Січовий союз,

що мав куди більший вплив на широкі народні українські маси.

Метою стрілецьких товариств були організація збройних відділів та військовий

вишкіл своїх членів. За час 1913 р. військово-вишкільна праця в стрілецьких

товариствах була ще доволі слаба, молодь готували більш теоретично. Натомість у

1914 р. члени товариств вчаться вже військово? муштри, стріляти та виконувати

бойові вправи. Деякі товариства придбали навіть по кілька крісів для вправ. У

червні 1914 р. з'явився перший український військовий підручник «Правильник

піхотинця». Перед появою цього «Правильника» вийшли ще три брошури «Бібліотеки
українського революціонера», де йшлося про військові карти і кріс системи Ман-

ліхера. Часописи Січового союзу і «Сокола» також друкували статті з різних
питань військових знань та пропагували військову справу серед своїх членів.

На січово-сокільському здвигу, що відбувся у Львові 28 червня 1914 р. на честь

Шевченка, виступили члени стрілецьких організацій у поході у кількості біля 500

чоловік в кількох піших відділах та одному кінному в одностроях і частково при

зброї.

Початок світової війни. Утворення легіону УСС

28 липня 1914 р. проголосила Австрія війну Сербії у відповідь за вбивство

в Сараєві сербськими змовниками австрійського престолонаслідника Франца
Фердинанда. Стало ясно, що за Сербію заступиться Росія та прийде до війни між

Австрією і Росією.
Коли було проголошено війну, українські політичні партії порозумілися між

собою і обрали Головну українську раду19, якій доручили ведення української
загально-політичної акції на період війни, а також організацію українських
добровольців на війну з Росією. Для формування із добровольців української частини

Головна українська рада створила окрему установу Українську бойову управу20.
Після проголошення війни Росією Головна українська рада виступила з

маніфестом до українського народу. У маніфесті з'ясовувалося, чому український народ

має стати в цій війні на боці Австрії, а також проголошено мобілізацію в ряди

«Українських січових стрільців» (УСС).
На той поклик відізвалося усе українське громадянство Галичини без різниці

на стан і політичні переконання. За три тижні зголосилося понад 20 тисяч

добровольців селян, інтелігентів, робітників та міщан. На бойовий фонд і на

утримання добровольців плили з усіх сторін пожертви, найбільше ж зложило їх селянство.

Добровольці збиралися у повітових осередках, в яких Бойова управа утворила

набірні комітети. Звідти новобранців висилали до Львова, де мало початися

військове навчання. Але вже ЗО серпня, коли австрійська армія, розбита москалями,
поспішно відступала, збірне місце УСС перенесли зі Львова до Стрия.

Австрійська військова влада, хоча формально дала дозвіл на формування

Українського січового стрілецтва, з намови ворожих до українства сил гальмувала

його організацію. Військові команди розганяли у провінції добровольців, не

видавали їм зброї, харчів і одягу. Зате австро-мадярські ватаги, втікаючи від москалів,

вішали та розстрілювали тисячі українських селян і масово вивозили до

концентраційних таборів за нібито зраду Австрії, звинувачуючи у воєнних поразках

австрійської армії українське населення.

В таких умовах формування української військової сили для боротьби з

Московщиною проходило дуже важко. Виявилося, що свої незалежні збройні сили, які

б діяли на користь українського народу, український народ міг творити лише у

своїй незалежній державі. Те виявилося ще й тоді, коли австрійська влада
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ла від «Українських січових стрільців», щоби вони присягали на вірність Австріи
Багато добровольців не хотіли складати присягу на вірність Австрії, бо

австрійська влада з чужої намови дала дозвіл на прийняття лише 2000 чоловік до

українського легіону, а біля 18 тисяч молодих людей мусили повертати додому.
Військовий вишкіл добровольців натрапляв також на труднощі. Було мало

інструкторів, які б знали військове діло. На бажання Бойової управи австрійське

командування погодилося відпустити з армії 100 старшин-українціїв, але до кінця

серпня з великими труднощами прибуло до УСС тільки 20 старшин і підстаршин.
Між ними був сотник Д. Вітовський один з найбільш визнаних стрілецьких
старшин 21. Підстаршини обняли команду над сотнями і куренями та повели вишкільну
працю.

Першим комендантом УСС з доручення Бойової управи був Т. Рожанковський 22,

а після нього у кінці серпня став М. Галушинський 23.

У Стрию австрійська військова влада зажадала від добровольців присяги та

обмежила кількість легіону тільки до 2 тисяч стрільців. Більш як 10 тисяч

добровольців, в основному через вороже ставлення австрійського командування,
мусили повернути додому.

Після прийняття присяги прийняті до УСС виїхали на Закарпаття, бо російські
війська підходили вже до Стрия. На нових стоянках у Городні і Страбичеві
проведено першу організацію легіону УСС. Тоді було сформовано 10 сотень по 200

стрільців у кожній. Сотні розділено на 2,5 курені по 4 на кожний курінь, а

третій півкурінь мав дві сотні. Комендантом 1-го куріня призначено Михайла

Волошина 24, 2-го Гриця Коссака 25, 3-го півкуріня Степана Шухевича 26. Крім

згаданих куренів організовано ще окрему гуцульську сотню.

Вишкіл відбувався у дуже несприятливих умовах: не було ні зброї, ані

спорядження. Австрійська влада не дбала зовсім про УСС, не видавала довгий час

навіть військового однострою. Стрільці ходили на вправи зі старими рушницями,

в цивільнім одязі та в порваних черевиках.

Одначе не змогли стрільці докінчити навіть і такого нужденного вишколу

московські війська увійшли вже у Карпати, і стрілецькі сотні поспішно мусили

виступити до бою.

Перші бої

До 10 вересня 1914 р. московські війська зайняли майже всю Галичину,

обложили твердиню Перемишль та відкинули недобиті частини австрійської армії за

Карпати. Австрійське командування почало наспіх організовувати оборону
карпатських переходів. Цим разом із відділами ополченців використали також і УСС.

10 вересня 1914 р. відійшла на фронт найкраще вишколена сотня В. Дідушка 27

до Верецьких, а за нею вирушила до Сянок друга сотня О. Семенюка28. Обидві

сотні виїхали так несподівано, що не було часу навіть їх обмундирувати. Стрільці
дістали лише передвоєнні австрійські сині плащі і шапки, а озброєно їх

старовинними однозарядними крісами старої системи Верндля.

У цілоденному бою за Сянок 27 вересня 1914 р., що закінчився перемогою

москалів, прийняли УССи бойове хрещення. В цьому бою впали перші
жертви полягли Іван Козьол, Василь Грицина, Данило Корінь і Іван Юріїв.

28 вересня вранці повели москалі наступ на Верецьки, які завзято боронила

сотня Дідушка. Стрільці втрималися на позиції до вечора, хоч мали 10 убитих і

11 поранених. Цими першими боями започаткували Українські січові стрільці

збройні визвольні змагання українського народу.

У кінці вересня відділи УСС приєднали до корпусу генерала Гофмана, що

мав завдання обороняти Ужоцький перевал та рятувати Мадярщину. Команда

корпусу придумала для легіону УСС окреме завдання. Весь легіон було поділено на

окремі стежі двадцятки, що повинні були перейти у ворожий тил і нищити там

залізничні шляхи, телефонні лінії, склади, мости і навіть нападати із засідок на

менші відділи і штаби.

З цього плану нічого не вийшло, бо у тому часі московські війська почали

дальший наступ, а коменданти австрійських фронтових частин просто включали

двадцятки до своїх сотень, коли стежі переходили лінію фронту. Деякі стежі,

щоправда, перейшли фронт, але, проблукавши якийсь час по горах, повернулися назад.

Коли австрійська команда переконалася, що з партизанщини нічого не

вихо100



дить, наказала зібратися всім стежам в Чинадієві на Закарпатті. Звідти відійшли

стрілецькі курені знов на фронт у напрямі Верецьки і Турки.
У середині жовтня австрійські війська розпочали контрнаступ на усьому

фронті. Корпус генерала Гофмана, в якому були УССи, наступав на Стрий Дрогобич.
«Українські січові стрільці» йшли протягом усього наступу як передові частини

корпусу. 19 жовтня сотні Будзиновського і Вітовського першими здобули
Борислав і Нагуєвичі. 18 жовтня курінь Коссака з австрійськими відділами бере Стрий,
а 20 жовтня УСС захоплюють Дрогобич.

Та вже 21 жовтня московські війська отримали підкріплення і перейшли знову

у наступ. Австрійські війська не витримали і почали відступати. Під час австрійського

відвороту сотні УСС прикривають відступаючий корпус. Стрільці витримали
завзятий наступ москалів під Добріївлянами, Губичами і коло Синєвидська. 24 жовтня

дві сотні під командуванням сотника Вітовського вели великий бій за гору

Кобилу, яку залишили тільки під загрозою оточення.

У тих перших боях молоде українське військо проявило велику витримку і

завзяття та показало себе як першорядний бойовий чинник. Було 31 вбитий, 86
поранених і 60 полонених це втрати УСС в цьому поході.

Листопад -

грудень 1914 р. і до 20 січня 1915-го стояли УССи на фронті: 1-й

курінь на схід від річки Латориці й залізничного шляху Свалява Лавочне, 2-й
на захід. Стрільці виконували розвідувальну і сторожеву службу в горах. У бою під

Ужоком 23 грудня москалі розгромили повністю сотню Будзиновського, яка після

поповнення повернула з Коша знову на фронт 13 січня 1915 р.

УСС у боях 1915 1918 рр.

У середині січня 1915 р. на допомогу австрійським військам, які утримували

фронт у Карпатах, прийшли три німецькі дивізії. Разом з австрійським корпусом

генерала Гофмана, до якого належав легіон УСС, німецькі дивізії утворили так

звану Південну армію. Частини тієї армії зайняли 60-кілометровий відтинок фронту і

21 січня розпочали наступ. По кількаденних завзятих боях союзні війська

перемогли ворога і перейшли із Закарпаття в Галичину. Від самого початку наступу

курені УСС йшли на чолі наступаючих частин, виконуючи розвідувальну службу. 2
лютого під час сильного, більш як 30-градусного морозу 1-й курінь здобуває гору
Явірник коло Лавочного.

У середині березня два курені УСС зайняли позиції на схилах гори Маківки,
а 23 березня почалися завзяті бої за Макіївку, які тривали аж до 4 травня. В цих

боях УСС придбали собі невмирущу славу. Найбільш вславилися стрілецькі
відділи в днях 29 ЗО квітня і 1 травня. На Маківці старалися москалі за всяку ціну

прорвати фронт Південної армії і прокласти собі шлях в Угорщину. Австрійські
полки не змогли витримати московських наступів, і увесь тягар оборони Маківки
та її найближчих околиць упав на УСС. Коли москалі зайняли вже частину гори

і були впевнені у своїй перемозі, стрілецькі лави рушили у контрнаступ. Двічі

відбивали москалі стрілецькі приступи. Аж за третім разом, коли прийшло до

рукопашного бою на вершині гори, не витримали москалі такого дивовижного

завзяття і почали відступати. На Маківці не допустили УСС прориву фронту, але й

понесли тяжкі втрати: 47 убитих і 86 поранених.

Перемога на Маківці це одне із світлих діянь стрілецької зброї, значіння
якого мусили визнати й чужинці. Комендант 55-ї австрійської дивізії генерал Фляйшман

у наказі від 2 травня так дякував січовим стрільцям: «Українці! З великою

гордістю можете дивитись на ваші геройські вчинки. Кожний мусить бути гордий за

приналежність до вашого корпусу, який має право назвати себе вибраною
частиною. Я певен, що в кожній небезпеці можна на вас розраховувати».

Під час подальшого наступу частини легіону проводять ЗО 31 травня

переможні бої коло Болехова, відбиваючи московські контратаки. 27 червня стрілецькі

авангардні частини здобувають під проводом сотника Вітовського Галич, а 28

червня сотні УСС форсують Дністер та займають Семиківці. В тих боях втратили УСС

25 убитих, 80 поранених і 177 полонених.

У битвах над Золотою Липою «Українські січові стрільці» здобули сильно

укріплені ворожі позиції в Завалові.

Від липня 1915 до серпня 1916 р. легіон УСС був розташований над річкою
Стрипою. Австрійське командування вже зберігало УСС, яких кидали на фронт
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ше у вирішальні моменти. Так, коли 1 листопада 1915 р. москалі несподівано
зайняли Семиківці, на небезпечний відтинок фронту було вислано легіон УСС. У

запеклому дводенному бою УСС зупинили наступ московських полків. На той час до

австрійців надійшло підкріпленя і наступальний розгін ворога зломився.

Семиківці це другий після Маківки кривавий бій, у якому загинуло 48 стрільців, 168

поранено, а 157 потрапили у російський полон.

Німецьке командування у своєму бойовому повідомленні подало про УСС

таку замітку: «З нами йшли до наступу українські добровольці. Це, мабуть,
найкращий відділ з усієї австрійської армії».

У серпні 1916 р. під час наступу московських військ «Українське січове
стрілецтво» відступає на лінію Золотої Липи із завданням обороняти Потутори і шлях

з Підгайців на Бережани.
2 3 вересня московські війська почали впертий наступ на гору Лисоню,

стараючись здобути Бережани. Дві доби під барабанним вогнем ворожої артилерії
неповні два стрілецькі курені стримували московську навалу та захищали

найважливіші укріплення австрійських позицій. Стрілецькі сотні у момент найбільшого

ослаблення фронту загородили дорогу москалям. Ця перемога коштувала УСС дуже
дорого: 81 стрілець упав у бою, 293 було поранено, а 285 потрапили у полон.

ЗО вересня москалі прорвали-таки фронт мадярських частин та обійшли

стрілецькі позиції коло Потугор. Взяті в два огні, січові стрільці завзято боронилися.
Одначе, коли вже зовсім не стало боєприпасів та не прийшла допомога, майже всі

УССи, що обороняли Потутори, мусили здатися в полон. З фронтових частин

залишилося всього кілька десятків чоловік і технічна сотня.

У березні 1917 р. новосформований легіон у складі 6 сотень виходить із

команди Вишколу УСС знову в поле і займає фронт в околицях Бережан. До
найважливіших боїв того часу слід віднести бій під Конюхами ЗО червня. Після того

бою залишилося в легіоні УСС всього 9 старшин і 400 стрільців, з яких

організовано 3 сотні і по одному відділу кулеметів та мінометів.

У вересні, в період контрнаступу німецько-австрійських військ, «Українські
січові стрільці» доходять до Збруча, а звідси, доповнені свіжим куренем (після

перемир'я на фронті), переходять на постій в околиці Чорткова, а пізніше в Борщів-
щину.

Після заключення миру між центральними державами і Україною у березні
1918 р. УССи перейшли в Україну, де перебували до жовтня. Листопадовий

переворот застає легіон на Буковині, а 2 листопада перший стрілецький відділ виїхав з

Чернівців до Львова, де почалися вже українсько-польські збройні сутички.
З того часу «Українські січові стрільці» є в складі Української армії і стають

опорою Української галицької армії.

Далі буде

15 Йдеться про війну Балканського союзу (Болгарія, Сербія, Чорногорія і Греція) проти

Туреччини та пізніше між Болгарією і країнами Союзу за поділ колишніх турецьких земель.

1в
Пілсудський Юзеф (1867 1935) польський політичний діяч, керівник Польської держави.

Народився у Литві, навчався у Харківському університеті, учасник соціалістичного руху,

організатор польських військових союзів, стрілецьких формацій. У світовій війні організатор і

командуючий польських легіонів на боці Австрії, перейшов на бік Росії (1916). Начальник Польської

держави (1918 1922), провідник агресії на сході, з 1926 р. диктатор Речі Посполитої.

17 «Сокіл» українське руханкове товариство, засноване 1894 р. У Львові В. Нагірним і

В. Лаврівським. Найбільшого розквіту досягло під керівництвом І. Боберського (1908 1914),

налічувало 1914 р. в Галичині 974 осередки, на чолі з провідною львівською міською організацією
«Сокіл-Батько».

18
Степанів Олена (1892 1963) активний діяч драгоманівських, січових і пластунських

організацій у Львові. Народилася на Перемишлянщині, навчалась у вчительській семінарії,

Львівському університеті. З серпня 1914 р. у легіоні УСС, хорунжа, командир чети, 1915 1917 рр. в

російському полоні у Туркестані. З листопада 1918 р. в УГА, четар. Після війни педагог у

Львові, 1949 1956 рр. репресована органами НКВС, перебувала у засланні. Померла І похована

у Львові.
19 Головна українська рада міжпартійна організація, заснована 1 серпня 1914 р. у Львові

лідерами УНДП, УРП, УСДП з метою спрямовувати українську політику у часи світової війни.

У травні 1915 р. реорганізована у Загальну українську раду з осідком у Відні.
10 Українська бойова управа утворена 3 серпня 1914 р. у складі галицьких

військово-політичних діячів К. Трильовського, І. Боберського, Д. Вітовського, С. Горука, Т. Рожанковського та

іи. для заснування українських військових частин, в першу чергу легіону УСС 1 проведення

військової політики.
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21
Вітебський Дмитро (1887 1919) галицький військово-політичний діяч, полковник,

письменник. Народився у с. Медусі на Станіславщині, навчався у Львівському університеті. Активний діяч
студентських драгоманівських, січових організацій, радикальної партії. В роки світової війни
сотник легіону УСС (1914 1918), керівник збройного повстання у Львові і Галичині 1 листопада

1918 р., перший командуючий УГА, військовий міністр ЗУНР. Загинув у авіакатастрофі,
похований у Берліні.

22
Рожанковський Теодор (1875 1970) військовий і політичний діяч, перший командир

легіону УСС (1914), коша УСС (1915), старшина УГА (1918). Народився у Сокалі, навчався у

Львівському університеті, суддя, посол від УНДП. Після війни аташе УНР. львівський адвокат.

Емігрував у США.
23 Галуиіинський Михайло (1878 1931) визначний громадський, політичний і військовий діяч.

Народився у с. Звиняч на Чортківщині, навчався в Тернопільській гімназії, Львівському
університеті (1898 1900). Активний діяч «Академічної громади», «Січі». Педагогу Львові,' Золочеві,

Рогатині. Командир легіону УСС (1914 1915), голова '«Просвіти» (1923 1931). Автор спогадів з

часів війни, педагогічних праць.
24 Волошин Михайло (1878 1943) галицький громадсько-політичний діяч, член управи «Со-

кіл-Батько», Української бойової управи, сотник легіону УСС (1914 1915), командант станиці
УСС у Львові (1915 1918). У міжвоєнні роки член ЦК КНДО, адвокат у Львові.

25 Коссак Гриць (1882 1937) військовий діяч, полковник, уродженець Дрогобича, народний

вчитель, організатор січового руху у Галичині. З серпня 1914 р. командир куреня, Вишколу,

легіону (полку) УСС. З листопада 1918 р. командуючий УГА, командир корпуса. Після війни у

чеських таборах інтернованих (1920 1924), у радянській Україні заступник начальника

Харківської школи червоних старшин. Загинув у часи сталінських репресій.
28
Шухевич Степан (1878 1945) військовий і політичний діяч, адвокат, організатор сокільсь-

кого стрілецтва (1913 1914), член Української бойової управи. З серпня 1914 р. командир

куреня в легіоні УСС. 1919 р. командир Золочівської бригади УГА. У міжвоєнний час адвокат

у Львові, захисник на процесах ОУН. Помер у Німеччині.

Публікація Миколи ЛИТВИНА та Німа НАУМЕНКА

Стародавній Київ. Фонтан «Самсон». Знесено в 1934 р.
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ЗАБУТІ ІМЕНА

ТВОРЧА СПАДЩИНА
ВИЗНАЧНОГО УКРАІНОЗНАВЦЯ

До сторіччя з дня народження Осипа Гермайзе

Серед повернутих вітчизняній

історіографії призабутих імен поважне

місце належить активному діячеві
українського національно-визвольного руху,

талановитому дослідникові, археографу,

непересічному організаторові наукових
досліджень, педагогу-новатору Осипу

Юрійовичу Гермайзе.
Він народився 5 серпня 1892 р. в

єврейській родині київського

фотографа. Його батьки вихідці з Віленської

губернії у 1900 р. прийняли

християнство, і хлопчик Самуїл-Іосиф Геніх

згідно з бажанням батьків отримав
ім'я по батькові Іосиф Георгійович.

Згодом, уже дорослим, він називав себе

Осипом Юрійовичем.
Після закінчення гімназії він

вступає до Київського університету і

одразу стає активним учасником

українського національно-визвольного руху. Його

заарештовують, виключають з

університету. Але ніщо не зупиняє

запального юнака. Осип виступає учасником

українських студентських громад,

організовує політичні демонстрації, бере
участь у відзначенні шевченківських

роковин.

У 1916 р. він усе ж закінчує
університет з дипломом І ступеня. Осип

мав грунтовну загальноосвітню та

історичну підготовку, впевнено володів

німецькою, французькою та польською

мовами Ч

Свої наукові вправи молодий

історик продовжував в історичній секції

Українського наукового товариства
(УНТ) в Києві, де близько зійшовся з

М. Грушевським та його оточенням.

Погляди та діяльність М. Грушевського

вплинули на дослідника-початківця,
особливо щодо розуміння ролі та

значення історичної науки як фактора на-
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ціонально-державного відродження
України. Згодом, у 1920-ті роки, він став

палким прихильником і помічником

М. Грушевського. Свої враження від
діяльності заснованого Михайлом

Сергійовичем УНТ О. Гермайзе пізніше

виклав у статті «Праця Київського
Наукового Товариства на тлі наукового
життя Наддніпрянської України». Він і в

тяжкі для УНТ часи доклав чимало

зусиль для збереження товариства,

працюючи в 1918 1920 рр. секретарем

історичної секції і недовгий час в

1921 р. секретарем гуманітарного
відділу.

Лютий 1917 р. відкрив перед
молодим фахівцем широкі можливості. Осип

Гермайзе викладає історію України в

середніх школах, в українському
університеті, київських інститутах.
Науково-педагогічна праця О. Гермайзе,

стрижнем якої була українізація,
здобула громадське визнання, і він у 32

роки стає професором2.
Учений немало зробив для

розвитку української історичної науки, до якої

прилучився в УНТ. В установах ВУАН

під головуванням академіка М.

Грушевського О. Гермайзе обіймав посади

секретаря історичної секції, керівника
секції методології і соціологічного

обгрунтування історії науково-дослідної
кафедри історії України, комісій

Археографічної та по вивченню історії
Лівобережної України, очолював

бібліографічний комітет редколегії
журналу «Україна»3. Разом з Катериною
та Олександром Грушевськими, Ф. Сав-

ченком, С. Глушко, В. Щербиною та

ін. Осип Юрійович ніс величезний

тягар організаційної роботи щодо

забезпечення діяльності історичної
секції ВУАН і пов'язаних з нею установ.



Безпосередньо він налагоджував
контакти академічних інституцій з

громадськістю, брав участь в організації
ювілеїв М. Драгоманова, М.

Костомарова, М. Максимовича, спрямовував
діяльність у виявленні, опрацюванні та

друкуванні документів. Більшість з цих

обов'язків О. Гермайзе виконував на

громадських засадах, долаючи суттєві і

матеріальні, і психологічні, і життєві

труднощі.
Він залишив по собі добру згадку

і як археограф. Зокрема, підготував
чимало архівістів, складав список

українських матеріалів в архівосховищах
Росії, розробив правила друкування
історичних джерел, склав кілька збірок
документів. На жаль, більшсть із них

надруковано фрагментарно (матеріали з

історії РУП, антивоєнні прокламації
часів першої світової війни, документи
українського руху 1914 1916 рр.)4, і
лише Коденська книга судових актів

вийшла повністю 5.

У 1923 1929 рр. він опублікував
майже 40 праць з історії громадських

рухів в Україні XIX XX ст., з

української історіографії, історії літератури,
історичного краєзнавства. Кілька

підготовлених праць з історичної географії,

історичного краєзнавства,

адміністративного поділу Гетьманщини, історії
селянства XVI XVIII ст. залишились

невиданими. М. Грушевський, писав, що

О. Гермайзе багато і успішно працював
як дослідник, особливо в студіях
XVIII XIX ст. Серед робіт ученого слід

згадати насамперед такі: «Коліївщина

в світлі новознайдених матеріалів»,
«М. П. Драгоманов в українській
історіографії», «Україна та Дін у XVII ст.»,
«М. І. Костомаров», «В. Б. Антонович в

українській історіографії». Вони
вміщені на сторінках «Записок історико-філо-
логічного відділу ВУАН», часописів

«Україна», «Життя і революція»,
«Червоний шлях», різноманітних збірників.

Осип Юрійович був і літературо¬

знавцем. Він неодноразово звертався до

аналізу спадщини Т. Шевченка, написав

передмову до вибраних творів В. Вин-
ниченка, відредагував, подав

коментарі та вступну статтю до повісті М.

Костомарова «Чернігівка».

Життєва доля Осипа Юрійовича
склалася трагічно. Заарештований у

«справі СВУ», він після тримісячних

єзуїтських допитів в усьому «зізнався».

Отримавши за «вироком» Верховного

суду УРСР на процесі СВУ п'ять років

позбавлення волі з поразкою в правах

іще на два роки, рідну Україну, милий
його серцю Київ він більше не

побачив. Осип Гермайзе пережив заслання

до Саратовської області, засудження

сумнозвісною «трійкою» в 1937 р. на

10 років «за контрреволюційну і анти-

радянську діяльність», ще одну

«десятку» за рішенням особливої наради
НКВС СРСР 1944 р. Так і помер учений
за гратами 22 вересня 1958 р.,

провівши половину життя за колючим

дротом 6.

Майже на термін його покарань
розтяглася і юридична реабілітація ук-
раїнознавця, що почалася в 1959 р. і

закінчилась у 1989 р. Вміщуючи цю

коротеньку розвідку про вченого Осипа

Гермайзе, ми сподіваємося привернути

увагу фахівців та громадськості до його

спадщини.

1 Центральний державний архів вищих
органів державної влади України. Ф. 166.

Оп. 12. Спр. 1524. Арк. 1 3.
2 Київський міськдержархів. Ф. Р/308.

Оп. 2 Спр. 16. Арк. 1; Ф. Р/871. Оп. 2.

Спр. 72. Арк. 1 2; Ф. Р/308. Оп. 2. Спр.

16. Арк. 6; Ф. Р/871. Оп. 2. Спр. 72.

Арк. 9.
3 Україна. 1926. Кн. 1. С. 160.
4 Матеріали до Історії українського руху

за світової війни // Український
археографічний збірник. К., 1926. Т. 1. С. 271 354.

5 Коденська книга судових актів //

Український архів, К., 1931. Т. 11 436.
6 Скляренко Є. М. У сфабрикованій справі

<СВУ> // Репресоване краєзнавство (20 30-ті

роки). К., 1991. С. 132 133.

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ

У числі четвертому нашого журналу у статті Інни Чепіги «Національна святиня»

в ілюстративному матеріалі замість літери «ять» набрано «е», а не «і», що

суперечить законам історії української фонетики. Це сталося у зв язку з відсутністю у

друкарні шрифтів літери «ять».



Осип ГЕРМЛЙЗЕ

Праця Київського Наукового Товариства
на тлі наукового життя

Наддніпрянської України1

Ми часто згадуємо про утиски над українством і заборони на нього, що були
в Росії за дореволюційних часів. В уявленню нашої нинішньої молоді, що

виховалася вже на революції і тих ганебних і тяжких часів безпосередньо не пам'ятає,
вони, оті часи, можуть малюватись як доба, коли все українське, окрім народного
життя, всякий вияв українського свідомого життя чи то в галузі громадської
думки і громадського руху, чи то в галузі наукової праці або художньої творчості,
було стерто із життя, винищено.

Це, по суті, правдиве і відповідне до дійсності уявлення вимагає, проте, деякої

конкретизації, деяких пояснень, потребує більш точного означення.

Розуміється, коли б все було забито та задавлено, коли б абсолютно нічого не

було, то трудно було б сподіватися на той колосальний розмах творчих сил після

революції, що виявився в Україні, який в короткий час привів до створення низки

визначних наукових установ та центрів з виразним українським забарвленням та

напрямком.

Очевидно, мусимо це a priori
*

сказати, що творча робота будівників української

культури ні на хвилинку не спинялася, а весь час буяла, незважаючи на всі оті

справді до неможливого тяжкі умови праці. В суворих межах, установлених
російською монархією для науки в Росії, мусила знаходити якісь форми для свого іи-

явлення і наука українська.
Двома шляхами йшла вона: перший шлях це, власне, манівці

українофільського пристосування до обставин: працювали над «южно-русскою» історією, студіювали
«малорусскую» філологію, освітлювали інші «вопросы местной жизни», оповиваючи

все те лояльною формою поміркованих висловів, уникаючи та обминаючи всього

дражливого, колючого та непримиренного й войовничого в цій справі, укладаючи
роботу в форми, установлені цензурою та пануючими призвичаєннями і

приписами владущих.

І в цих манівцях українофільського пристосування було чимало нюансів,
градацій, напрямків. Від інтересу до українського минулого з боку людей виразного

російського монархічного і українофільського напрямку, що виявлявся у цілої

групи осіб від старого Юзефовича аж до братів Стороженків, через лібералізм
українофілів з їхньою щирою прив'язаністю до місцевих інтересів, але далеких від

громадських інтересів активного українства, нарешті, до тих груп, для яких лояльність

прилюдного виступу, езопова, викликана цензурними умовами мова статті чи

наукової розвідки були свідомо взятим прикриттям для здобуття будь-якої змоги

працювати і творити, по цій лінії мінялися настрої, намічалися групи та розвивалася

робота.
Другий шлях української наукової роботи, то був шлях одвертий,

безкомпромісний. Вказаний він був ЛА. Драгомановим, а виведена на нього українська наука
була М. С. Грушевським. Цей шлях не міг зійтися з манівцями лояльності,

ліберальної плутанини та національної невиразності всіх отих названих груп і течій.

Цей другий шлях і приводить українські наукові кола до створення Українського

наукового товариства у Києві 2.

До нього ми ще вернемося, а зараз спробуємо ознайомитися саме з отими

плутаними манівцями української науки, причому знайомство своє ми обмежемо

тою добою, на яку припадає створення й діяльність Наукового товариства.

Дореволюційна Україна мала три великих культурних центри Київ, Харків,

Одеса з чотирма старими вищими школами: трьома університетами3 та

Київською Духовною академією. До цих основних чотирьох вищих шкіл в Україні тре-
ба ще додати Ніжинський історико-філологічний інститут.

* priori взагалі.
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Історія наукового життя в цих закладах в Україні за цей час є, власне, історія
систематичної боротьби з українством, постійного переслідування українських тем

і осіб з українськими громадськими та науковими симпатіями. В Київському,
наприклад, університеті по кафедрі «русской» історії проводилось дослідження
економічного життя Московщини XVI XVIII вв., студіювали т. зв. «писцовые книги»

Московської держави, а студіювання місцевих українських джерел або зовсім не

провадилось, або дозволялося як ледве терпима справа, яку героїчно
запроваджував тоді приват-доцент В. Є. Данилевич 4.

Р. 1908, якраз того року, коли повстало Наукове товариство у Києві, Київський

університет не замістив другу вакантну кафедру «русской» історії, єдиним

достойним кандидатом на яку був М. С. Грушевський. Університет з виразним

українофобським зафарбленням боявся мати в числі професури активного будівничого
української культури.

Пізніше забороняється тодішньому приват-доцентові М. Василенкові читання

необов'язкового курсу під ультро-лояльною та скромною назвою: «История Малорос-
сии». Проф. В. Перетц, що організував студентський семінар для вивчення

давнього українського письменства, викликав проти себе гострий гнів київської

чорносотенної преси і т. д.

Словом, українська наука в Київському університеті була загнана в темний

куток і тільки часами крадькома визирала з нього випадковою.

Не краще справа стояла і в інших університетах України. В Одесі Антоновичів 5

учень Линниченко 6
стояв на позиції «старого малоросса», не такій, правда,

огидливій і нетерпимій, як це робив у Києві Флоринський, але, по суті, однаково ворожій
до українства.

Спроба тодішнього приват-доцента Одеського університету О. С. Грушевського
запровадити українську мову до університетських лекцій викликала тільки репресії
на українського ученого і примусила його покинути Одесу.

Харківський університет був значно ліберальніший до українства, аніж два

попередніх. Виразний українолюб М. Сумцов і вихованець Антоновичевої школи Д.
Баталій сприяли розвитку української науки, але організованої активності у них в

цьому напрямкові ми не бачимо7. Та й трудно було її виявити, не боячись стратити

здобуті позиції і досягнення.

Незважаючи на всі ці несприятливі умови, в університетах в Україні в

зазначену добу поодинокими постатями виходили вперед, ставали ближче до науки нові

сили з більш виразними українськими настроями. Харківський університет виховав

за цей час історика В. Барвінського, що видав працю «Крестьяне в Левобережной
Украине»8, філологів О. Синявського та М. Плевака; в Одесі вийшли в світ дві

монографії молодих українських учених: П. Клепатського «Киевсхая земля»9 та

М. Слабченка «Малорусский полк в административном отношении» ,0; семінар
В. Перетца в Києві дав низку дослідників української літератури, не завжди

активних і виразних в національно-культурному відношенні, але таких, що не цурались

українства, вміщаючи свої праці з ініціативи керівника в українських виданнях.

Навіть серед молодих істориків у Києві з'явилися симптоми формування нових

українських наукових сил. Вкажу на роботу П. Клименка «Западно-русские цехи»п.

Але ці поодинокі відрадні факти тонули в морі антиукраїнських настроїв,
далеких від українства інтересів. Навіть ті, що вважали себе за «малороссов», не

працювали над цією «малороссийскою» історією, і праць з поля українознавства,
писаних отими «малороссами», можна назвати ще менше, ніж праць, писаних

українцями. З української історії можемо пригадати з числа таких праць студії
ніжинського ученого Г. Максимовича.

Українська наукова молодь мусила писати свої праці російською мовою і,
незважаючи на це, бути під постійною загрозою, що їй в один прекрасний день

перекопають шлях до наукової діяльності, поставлять в неможливі матеріальні умови
або й зовсім усунуть від зв'язку з університетом, з вищою школою.

Більше виходу для наукових сил українського громадянства давали наукові

організації та товариства України.
Давнє і поважне, з високими науковими заслугами «Историческое Общество

Нестора Летописца» при Київському університеті в числі своїх членів, і то членів

активних і близько з товариством зв'язаних, мало низку українських учених,
відомих як дослідників, як прихильників розвитку української культури та як українських
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громадян. Назвемо імена О. Левицького та І. М. Каманіна, В. І. Щербини та

Л. П. Добровольського, М. П. Василенка, А. М. Лободи, Г. Г. Павлуцького і ін.
Але не цим особам з українськими симпатіями, а подекуди і з цілковитою

українською орієнтацією, належав на цей час провід у товаристві. Він належав тим

групам, що мали певний українофобський напрямок, і головування реакційного

проф. Ю. Кулаковського достойно знаменувало гегемонію саме цих елементів.

«Общество» за цей час існування виявляло найбільший інтерес до російської

історії, літератури тощо. Доповіді на українські теми читалися, але в них свідомо
обминали всякі слизькі місця, навіть з великим побоюванням вживали самий

термін «український». Коли, наприклад], проф. Лобода на засіданні, присвяченому
пам'яті бувшого голови «Общества» проф. Н. Дашкевича, мусив говорити, що

покійний учений в своїх заняттях «обращается к русской и украинской народной
словесности и литературе», то він тут же мусив оговоритися щодо терміну
«український», ним ужитого, аргументувати рацію його вживання, прикриваючись

авторитетом Буслаєва і ін. Цим терміном, мусив пояснювати Лобода, покійний Дашкевич
сам, мовляв, користався, ідучи слідом за Буслаєвим, Петровим і іншими
попередниками. Без цього пояснення саме слово «український» могло би викликати

небажані підозріння і обвинувачення щодо Лободи.

Некролог «євангельського юноши» Я. М. Шульгина, українського народника-

радикала в «Чтениях Общества» можна було вмістити тільки в такій езоповій

фразеології, що, мовляв, Шульгин «являлся одним из той плеяды энтузиастов-исследо-
вателей родного им края, какая развилась в 60-е годы XIX ст. на почве общего
оживлення тогдашней русской жизни. Свой юношеский идеализм он пронес через

ряд тяжелых испытаний и сохранил до конца дней своих» (Чтения, XXV, вып. II, с. 30).
Зате антиукраїнські вибрики й випади в «Обществе» було цілком вільно

робити, і Т. Флоринський на тому ж засіданні в честь Дашкевича підкреслював своє

антиукраїнство і свою реакційність, характеризуючи покійного ученого такими

словами: «Малоросе по происхождению, уже с детства близко стоя к народу, он был

искренне привязан к простому люду, внес ценные вклады в изучение малорусской

истории, этнографии и литературы, но он не разделял тех новейших узконациона-

листических доктрин, которые стараются вырыть глубокую пропасть между двумя

русскими народностями, и не сочувствовать стремлениям представителей этих

доктрин разрушить созданное веками единение великоруссов и малоруссов в одном

общем языке. В этом отношении, как и в своих воззрениях на современное

политическое положение, он не был сыном века, умел стоять выше мелких злоб и

ходячих легковесных теорий».

Українці в «Обществе» мусили, кажучи вульгарно, «сидіти тихо і не

рипатися», навіть не виявляти свого українства, тільки мовчки використовуючи можливість

зачитати публічно в старих університетських мурах якусь доповідь з поля

українознавства.

Друга київська наукова організація, що мала в своїх руках поважне

видавництво «Комиссия для разбора древних актов», давала також змогу, тільки в

замаскованому вигляді під прикриттям пишного титулу, що комісія є при

генерал-губернаторі, друкувати праці українських учених і акти, належні до історії України,
старанно обминаючи в них своїх учасників і примиряючись із співробітництвом
людей, далеких від українського культурного руху і ворожих йому.

Таке становище в загальних рисах було в центрі України, у Києві, де найбільше

було українських культурних сил, де сильніші були традиції українського руху. В

інших містах справи стояли ще гірше. У Харкові, правда, легше дихалося, бо там

не було такої витренованої на боротьбі з українством адміністрації і не було
армії добровільців, що переслідували український рух, безсовісно цькували його

діячів: Харківське при університеті «Историко-филологическое общество» не

боялося вміщати на своїх сторінках розвідки на українські теми, навіть збірники, що

видавалися в 1909 р. на честь проф. М. Сумцова, а в 1912 р. на честь проф. Д.

Баталія, «общество» демонстративно назвало українськими назвами: «Пошана» і

«Просвіта», виявляючи цим свою прихильність і свою близькість до української культури.
В збірнику «Пошана» на честь М. Сумцова бачимо навіть статті, друковані
українською мовою: І. Франка «Інтермедія єврея з русином», Б. Грінченка «Петро
Кузьменко», М. Слабченка «До історії відношень між Кулішем і Шевченком» та І. Про-
хоренка «Дещо про Ілью Муромця». Зате зовсім слабо стояла українська справа
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в наукових установах Одеси і Ніжина. В одеських наукових виданнях («Записки

Одесского общества истории и древностей» та «Летопись Историко-филологическо-
го общества при Новороссийском университете») надибуємо низку цінних розвідок,
статей та матеріалів по історії Новоросії, Криму, Запорожжя, еллінської культури
на півдні і т. д. Але розвідки ці нічим не пов'язані з українським культурним
будівництвом, це однаково можна сказати і про роботи на зразок Флоровського
«Депутаты Войска Запорожского в Законодательной комиссии 1767 г.».

В Ніжинському історико-філологічному «обществе» українські інтереси також

виявлялися виразно.

Роботи Бережкова, публікації Резанова торкалися української історії та історії
літератури, проте були вони виявом холодного, не зігрітого любов'ю і громадським
прагненням інтересу до «южно-рѵсского прошлого» з боку людей, культурні
інтереси яких були виключно російськими 12.

На великому шляху університетського життя в Україні та життя наукових

товариств при університетах українські інтереси або тонули в «общерусском» морі, або
скромно виявлялися як місцеве чи наукове заінтересування, далеке від життя, від

життєвих, громадських інтересів. Українська наукова провінція пішла в

дореволюційну добу шляхом загальноросійської практики. В Україні в губерніальних, не

університетських містах закладаються оті, з легкої руки Калачова засновані, «ученые
архивные комиссии».

В цих місцевих осередках наукового життя українське громадянство, українські
наукові кола старалися захопити певні позиції, використати публічне чи навіть

закрите засідання для доповіді на українську, хоч би і місцеву тему, заповнити

сторінки «Трудів» комісій працями, дотичними до українознавства, і статтями, що хоч

би здалека направляли думку читача до українських наукових інтересів.
Пригадаймо прізвища співробітників трьох органів учених архівних комісій: полтавських та

чернігівських «Трудів» та катеринославської «Летописи».
В полтавських «Трудах» бачимо серед співробітників І. Павловського, Л.

Паделку, В. Пархоменка, В. Щепотьєва, М. Макаренка, М. Астряба.
В катеринославській «Летописи» бачимо Д. І. Яворницького, А. Синявського,

В. Біднова, Я. Невицького, Данилова, Д. Дорошенка 13.
В чернігівській комісії маємо в числі близьких учасників А. Верзилова, І. Шрага,

В. Модзалевського.

Цей короткий, для зразку поданий реєстр співробітників і учасників наукової

роботи з усією наочністю показує й доводить, що живі українські сили на

провінції, в отих центрах місцевої культури об'єднувалися навколо учених архівних
комісій та використовували ті легальні можливості, що давали ці організації для

розвитку української культури.
На Волині й на Поділлі, де не було архівних комісій 14, маємо теж оживлення

місцевих наукових інтересів, появлення гуртків місцевих дослідників. В Житомирі

маємо «Общество исследователей Волыни», наукову організацію з природничим

ухилом, де багато працює нинішній академік П. А. Тутківський і де, крім природників,

маємо ще і історика [О. А.] Фотинського та етнографа [В. Г.] Кравченка. Більш

вузький характер має видавнича діяльність волинського «Церковно-археологического

общества», яке не здолало вийти з вузьких рамців органу церковних пам'яток з

конфесійним напрямком.

Зате подільському у Кам'янці «Церковному историко-археологическому

обществу» з успіхом удалося вибитися з лещат церковної вузькості, і стараннями

відомого подільського історика Є. Сішінського «Труды общества» перетворилися на

серйозний науковий орган, на сторінках якого знаходили місце не тільки матеріали про

унію та біографії ієрархів, але й цінні документи для історії цехів і т. п.

Нашого побіжного і, натурально, далеко не повного і не вичерпуючого огляду

наукового в університетських центрах і на провінції життя цілком досить для

того, щоби наочно показати, що українська наука, українознавчі інтереси,

незважаючи на весь адміністративний гніт і цензурний жах дореволюційних часів, не

могли бути задавлені вкінець. Навпаки, живий струмінь наукової роботи в галузі
українознавства пробивався звідусіль, були творчі сили, що не видали української

культури і весь час уперто, як та крапля, довбали твердий камінь офіційних перешкод
і заборон.
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Іноді провінційним виданням удавалося навіть влаштувати якийсь виступ, більш

виразний в національному відношенні, ніж буденна праця історика-антиквара або
любителя місцевої старовини. В 1912 року катеринославська «Летопись» випустила
свій черговий випуск (VII), присвятивши його Шевченкові. Беручи приклад з

часів до 1908 року, можна згадати те, що чернігівська комісія ухвалила була в 1904 р.
взяти участь в полтавському святкуванні відкриття пам'ятника І. Котляревському,

мотивуючи це своє рішення з ініціативи відомого українського діяча Г. О. Коваленка
таким чином: «Так как комиссия сосредоточила свои занятия на изучении нашего

малороссийского края в его прошлом и бытовых особенностях, Котляревский же

принадлежит к главным деятелям Малороссии, то несомненно, что Комиссия по-

желает так или иначе принять участие в ...торжестве» («Труды», в. VI). Але ці
громадські виступи наукових установ бралися адміністрацією на увагу; і в результаті
чиновні протектори архівних комісій та місцеве начальство вимагали від комісій

роботи антикварно-архівної і вірнопідданої, без всякого виявлення будь-яких недо-

зволених тенденцій або бажань. В тій-таки чернігівській комісії р. 1904 трапився
випадок, коли місцевий губернатор, він же «непременной попечитель» комісії, Хвос-
тов звернув пильну увагу на небажаний напрям діяльності комісії в ній-бо, мовляв,

читаються доповіді, які, на просвіщенну думку чернігівського помпадура, «вовсе к

задачам архивной комиссии не подходят». Хвостов, своєю власною персоною

явившись на збори комісії, по-батьківському повчав її і пропонував «работать без
всякой тенденциозности, а с чистим намерением послужить родному краю изучением

и разработкой его истории» («Труды», в. VI). Очевидно, члени комісії і сановий її

попечитель кардинально розходились в поглядах на те, що вважати «чистым

намерением» і як треба служить наукою рідному краю. Але в результаті батьківського

повчання Хвостова заступник голови комісії відомий український діяч в Чернігові
І. Л. Шраг мусив покинути свій пост і уступити його директору чернігівської
реальної школи. Отже, і цей струмінь наукової роботи на громадському грунті російська
влада часто стримувала в його течії, перегачувала і завжди пильно стежила за

можливими ухилами його від вказаної начальством течії.

«Наукове товариство» у Києві, заснувавшись, обрало собі іншу дорогу,

намітило іншу, нову тактику наукової, так би мовити, політики. Українські наукові сили,

що грунтувалися біля названих вище установ, пристосовувалися до обставин,

використовували ті можливості, що випливали з установлених звиклих форм життя і

побуту організації наукового життя, вони не договорювали своїх настроїв і думок

до кінця, весь час прикривали свої напівсвідомі часто бажання фразеологією

російського благонадежного обивателя, уживалися з крайньою малоросійщиною,

поміркованим українофільством, а іноді з одкритим українофобством.
«Наукове товариство» відразу героїчно й сміливо ввело в українське наукове

життя нову тактику. Тепер використовувалися громадські можливості в умовах

російської «куцої» конституції, ставилося ясне питання, що орган товариства є орган

української науки без усяких двохзначностей, недоговореності.

Щезала ота законспірована щодо національного імені термінологія

українофільських аиданнів. Одверто ішла мова про Україну, український народ, українську
культуру. Теми ставилися широко, обхоплюючи і ті інтереси, що на сторінках інших

видань не могли б появитися, як скажемо, теми з історії українського
громадського руху та національного відродження.

Стаючи центральним органом української науки, «Записки» товариства
з'єднували коло себе тільки ті елементи, що або активно хотіли працювати в українських
формах творчості і хотіли боротися за це, або бодай активно співчували тій

боротьбі, не лякаючись, що це активне співчуття може принести на голови

співчуваючих багато несподіваного від начальства лиха.

Таким чином, ішов одбір громадських елементів, щиро заінтересованих в

будуванні української культури.
В науковому відношенні Наукове товариство зуміло згуртувати справді визначні

сили. М. С. Грушевський, В. Перетц, Б. Грінченко, І. Стишенко, Є. Тимченко, А.

Лобода, Г. Павлуцький, Ор. Левицький, Ол. Грушевський, Хв. Вовк, В. Данилевич,
К. Михальчук, М. Сумцов, О. Русов, І. Каманін, М. Василенко, Л. Добровольський,
В. Модзалевський і т. д. оце імена головних співробітників «Записок», імена
відомих вже на ті часи дослідників. Наявність імен цих авторів, до яких додаємо ще

ім'я неукраїнського ученого, співробітника «Записок» академіка А. Шахматова,
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яскраво свідчать, що «Записки» не були органом провінціального осередку науки.
Так само як у Львові заходами М. С. Грушевського було створено велику

будову Наукового товариства ім. Шевченка, так само і у Великій Україні заходами

і виключно визначною енергією того ж таки М. С. Грушевського були покладені
міцні підвалини для утворення осередку української науки, власне, в 1908 р. клалися

основи для майбутнього будування Української Академії наук !5, яку остаточно

збудувати удалося тільки після соціальної перемоги робітничо-селянських мас в

умовах державності України 16.

Вміщена в часописі «Україна». Науковий журнал українознавства під редакцією акад.
М. Грушевського. 1929. Січень-Лютий. С. 31 37.

2 Українське наукове товариство (1908 1921) створене М. Грушевським як осередок

національної науки в Україні. В 1921 р. об єднано з Українською Академією наук.
3 Йдеться про Харківський, Київський та Новоросійський університети.
* Дещо робили в цьому напрямі й інші викладачі. Зокрема, під керівництвом професора М. Дс»в-

нара-Запольського і сам О. Гермайзе, і Н. Полонська-Василенко, і деякі молоді дослідники
вивчали історію України і розробляли українські джерела.

6 Йдеться про В. Б. Антоновича.
6

І. А. Линниченко очолював історичну кафедру Новоросійського (Одеського) університету.
7
Важко погодитись з цим твердженням. Адже і М. Сумцов, і Д. Багалій були провідниками

Харківського історично-філологічного товариства (діяло при університеті), щоб багато зробило для

дослідження історії та етнографії Слобажанщини.
Барвинський В. Крестьяне в Левобережной Украине в XVII и XVIII вв. Харьков, 1909.

9 Клепатский. П. Очерки по истории Киевской земли. Т. 1. Литовский период. Одесса,

1912.
w Слабченко М. Малорусский полк в административном отношении: (Историко-юрид. очерк.).

Одесса, 1909. Він же видав: Опыты по истории права Малороссии XVII и XVIII вв. Одесса,

1911.
11 Клименко П. Западно-русские цехи XVI XVIII вв. Киев, 1914 та в «Известиях» Київського

університету за 1914 р.
12
На наш погляд, це не зовсім зважена оцінка, особливо стосовно В. І. Резанова, який у

1920-ті роки багато працював над історією української літератури, зокрема, українською драмою.
13
В Катеринославі та Чернігові треба згадати як осередок українознавства історичні музеї.

14
В українських губерніях фактично не діяла Херсонська губернська учена архівна комісія.

15 Значення УНТ в утворенні АН України перебільшені автором.
13 Останнє твердження має суто пропагандистський характер.

Передмова, примітки, публікація
Сергія ВОДОТИКА та Івана МАЗУРА

Стародавній Київ. Пам ятник княгині Ользі у Києві
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ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

ЩОСЬ ВОНО НЕ ТАК...

До століття українського поселення в Канаді

У «Київській старовині» (1992. № 1) Василь Юричко подав загальні

відомості про українську еміграцію до Канади і її теперішній стан. При всій

пошані до цього автора треба критично поставитися до його твердження про те,

що, мовляв, 7 вересня 1891 р. пароплав «Орегон» пришвартувався у порту

«Галіфакс», на канадському березі Атлантичного океану» (с. 115).
Архівні матеріали й звукозапис біографії Василя Єлиняка автором цих

рядків із 1953 р. вказують на інше місце причалу двох «перших» українців у
Канаді: Єлиняка й Івана Пилипова. Вони приплили до порту Монреалю (сьогодні
Viex Port у цьому місці) й звідсіля поїздом їхали до Вінніпегу, столиці Мані-
тоби. Там стали на працю в менонітів з України, бо могли з ними розмовляти

рідною мовою. До речі, ці перші поселенці з Запорожжя найменували одну з

своїх осель «Хортицею» (hortits, 1874 р.), тому і мова, і топонімія менонітсько-

українська на роки попередили галицько-українське поселення в Канаді. Отже,
не Галіфакс у новій Шотландії, а Монреаль у Квебеку був місцем причалу
згаданих українських поселенців з Галичини.

Тут буде до речі згадати, що для тривалого відзначення українського
століття 1891 1991 рр. мною опубліковано у вересні 1991 р. студію про

«Українську одонімію Монреалю» французькою мовою, де у вступі подано більш

вичерпні, ніж у Василя Юричка, дані про українське поселення в Канаді. 1
вересня 1991 р. окремий комітет передав примірники цього видання управі міста

Монреаль з рекомендацією назвати одну з вулиць чи площ міста в честь

В. Єлиняка та І. Пилипова, власне, з уваги на факт, що вони причалили того

дня до монреальського порту. На цю інформацію прийшла позитивна

відповідь від топонімічної комісії міськуправи з повідомленням, що рекомендаціГ
українського комітету взято до уваги й імена згаданих «перших» поселенців

включено в запасний фонд («бани») монреальської одонімії і їх використають
при найменуванні нових вулиць чи площ у Квебекській метрополії. Якщо це

здійсниться, то дотеперішня українська одонімія (Україна парк і вулиця;

бульвар Т. Шевченка і парк; вулиця І. Франка, а ще Одеса й Корчак)
збагатиться новими даними й «розвіє тьму» легенд про Галіфакс як місце причалу
В. Єлиняка й І. Пилипова в Канаді в 1891 р. Ці легенди поширювалися свого

часу в Канаді, а тепер починають поволі проникати і в Україну (на жаль), і

тому треба їх по-науковому спростовувати.

Ярослав РУДНИЦЬКИЯ
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ВЕСЕЛИЙ ОПОВІДАЧ
Із записів Б. Грінченка та І. Манжури

Мисливець
Як встрілив у качку, так і вбив. Та не гаспидське ж пір я? Взяло й

полетіло собі геть і м ясо понесло...

Солдат
Пішов один парубок на службу, прослужив дев ять місяців. Повернувся

додому, та й ходе по селу. А мати угледіла, вибігла із хати та й гука його:

Сину! Сину! А чого це ти по вулиці ходиш, а дім обминаєш?

А син відповідає:

Да чорт вас знаєть, где ви живйоте!

Хто соло з їв
Спали запорожці міцним козацьким сном. От прокиувся один здоровило,

зирк, а в торбі нема шмату сала.

Хто з їв моє сало!?

Усі мов води в рот набрали.
Він знову запитує:

То хто моє сало з їв, гаспиди?!
Я з їв, підводиться один.

Козак побачив, що той ще здоровіший за нього та й питається лагідно:

Ну то як же це ти його без хліба?

Швачка

Шиєш, дівчино?
Та шию...

А пороти швидко будеш?
Та лишень нитку дошию.

Звичка

Чого це ви, куме, як п єте горілку, то очі заплющуєте?
Та бачите, куме, я жінці присягнув, що на цю погань дивитися не буду.
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Хто винен

Везе дядько на бричці мішки до млина. Зустрічні люди кажуть йому:
Подивіться, дядьку, з ваших мішків збіжжя сиплеться.

Та оце так клята жінка зав язала... Уже три рази поворозку на вузол

брав, а вона все розв язується.

Старшина
Раз обрали собі люди старшину. От і запишався новий старшина; зробився

такий пановитий, що й підступити до його страшно. Сидить якось новий

старшина на рундуці і бачить, що хтось їде селом. Погукнув старшина на свого

небожа:

Біжи мерщій та спитайся, що воно за птиця така їде через моє село?

Кинувся хлопець миттю доганяти; біжить та гука на проїжджого, щоб
підождав.

Чого тобі треба? пита проїжджий.
Та наш новий пан-старшина звелів спитати, що ви за птиця така тут

їдете?
Скажи своєму новому старшині, озвавсь проїжджий, що і ти дурень,

і старшина дурень.

Вернувся хлопець. Старшина пита:

А що?
Та то якийсь знайомий.

Як?
Та так: і вас знає, і мене знає.

Як же він знає?

Та казав, що й ви дурень, і я дурень.

Похвалився

Ех, каже парубок, танцюючи, ех, штани ж ви мої, штани сині, а

ще двоє дома в скрині.
Так скинь же мої, вражий сину, коли в тебе є свої, каже його товариш.

Отака угода
Наймає циган свого сина на працю:

Він у мене хороший хлопець. Тільки є за ним одне лихо. Іноді їсти
відмовляється. То вже прошу вас, як заноровить не їсти, не жалійте його, бийте

нагаєм. А робити, то вже чорт з ним! не силуйте.

Загадка
Гуляли люди у шинку та й причепилися до корчмаря Мойші:

Загадай нам якусь загадку.

Загадати, то діло не хитре, каже Мойша. А що буде, як ви не

вгадаєте?
То не журися за це. Хто не вгадає, заплатить карбованець.
Герсти, відповідає корчмар. Скажіть мені, люди добрі, що то воно

таке удень чорніє, вночі біліє, а ранком синіє?

Думали люди, думали, а таки не вгадають. Довелося кожному віддати
Мойші по карбованцю. А як віддали, то запитують:

То що воно таке, Мойшо?

А хто його знає, відповідає той.

Тякий-сякий, залементували люди. То ти нас обманув?
Чого б я вас обманював? Я собі теж карбованець віддам, бо не знаю

відгадки.



ІЗ МАЛОВІДОМОГО

ПРОРОЦТВА МОНАХА АВЕЛЯ

Цікаву історію провісника монаха Авеля повідомив щомісячний історичний
часопис «Русская старина» 1875 р. Подаємо її фрагментарно.

Народився отець Авель у с. Акулова Тульської губернії у 1757 р. Батьки

його були хлібороби, тому намагалися і хлопця долучати до цієї справи. Проте
їхні бажання не знайшли відгуку в юнацькому серці. Молодому чоловіку була
вготована інша доля.

На двадцять першому році життя пішов Авель мандрувати по Русі. Коли
виповнилося йому 28 років, прийшов він до Валаамського монастиря і тут

деякий час виконував обов язки послушника. За рік перебування в монастирі
Авель зрозумів, що духовне удосконалення може здобути, лише ставши

пустинником. Перш ніж зважитися і обрати новий шлях, попросив він благословіння

в ігумена Назарія, який дуже тепло прийняв його в монастирі. Спочатку
нелегко було Авелю і духовно, і фізично, однак щоденна праця зміцнювала і

дух, і тіло, хоча його постійно спокушали різноманітні темні сили. Але

випробування наповнювали силою дух молодого пустинника. Коли було дуже важко,
він звертався до Бога: «Господи, помилуй і не введи мене в спокусу!» Авель уже
тоді мав здатність бачити темних духів і спілкуватися з ними. Як відважний і

зрілий воїн він повергав у дрож темні духи. Господь, побачивши духовну
чистоту Авеля, довірив йому багато таємниць минулого і майбутнього і сказав так:

«Будеш ти новим Адамом і давнім отцем Дадаєм. Розкажи і напиши все, що чув

і бачив, але не всім, а лише обранцям».
Отак у тридцятилітньому віці отримав отець Авель дар передбачення.

Наказав йому Бог повернутися назад до монастиря, і коли переступив Авель поріг
церкви Першої Пречистої Пресвятої Богородиці, чудне видіння огорнуло його,
якась невідома сила ввійшла в нього і з єдналася з його тілом. Сила ця

почала діяти, вчити його, наставляти премудростей, звеліла Авелю залишити Ва-

лаамський монастир і проповідувати по світу учення Боже.
Дев ять років ходив отець Авель по різних монастирях, відвідав багато місць,

проповідуючи волю Божу. Нарешті прийшов він на річку Волгу і поселився у

монастирі Миколи Чудотворця Костромської єпархії. Авелю був наданий
послух: ходити до церкви, писати книги. І написав він у монастирі книгу

премудру, в якій чимало було сказано і про царський рід.
Росією правила тоді Катерина II. Якось показав цю книгу Авель одному

ченцю, той відніс її настоятелю монастиря ігумену Саві, який, порадившись з

братією, відрядив Авеля з книгою до Костроми. У духовній консисторії лише

поцікавилися, хто написав книгу, і відправили до архієрея єпископа Павла.

Потім шлях проліг до Санкт-Петербурга. Привезли монаха до генерала
Самойлова. Прочитавши в книзі, що государиня Катерина II скоро помре, Са-

мойлов з обуренням і гнівом накинувся на отця Авеля: «Як ти, зла голова,

наважився писати таке на земного бога?» Він тричі ударив монаха по обличчю,

при цьому випитував, хто навчив його писати таке і чому саме. На що Авель

тихо відказав: «Той навчив мене писати книгу цю, хто сотворив небо і землю,
а також все, що на них». Самойлов, сприйнявши таку відповідь як глузування,

наказав ув язнити зухвальця, а сам пішов доповідати государині.
Імператриця, дізнавшись про Авеля, дала розпорядження ув язнити

його у Шліссельбурзькій фортеці і тримати там до самої смерті. Дев ять місяців
і п ять днів відбув у в язниці Авель. Після смерті імператриці місце на престолі
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посів її син Павло, який змістив з посади генерала Самойлова, призначивши
на неї князя Куракіна. Останній, знайшовши серед таємних справ книгу отця

Авеля, розповів про це государю Павлу. Імператор наказав Куракіну
терміново розшукати автора.

Авеля привезли до царського палацу. Імператор Павло звернувся до нього:

«Владико, благослови мене і весь дім мій, аби ваше благословіння на благо

було нам». Авель відповів: «Благословен Господь Бог завжди і во віки віків».

«Бажаєш знову повернутися до монастиря чи вибереш інший шлях в житті?» т

запитав цар. Авель промовив: «Ваша величність, ще юнаком мав прагнення

бути монахом і служити Богу». Павло наказав Куракіну відвести Авеля до

Невського монастиря, щоб там його причислили до братії. Проживши там

рік, Авель з дозволу государя повернувся до Валаамського монастиря, де склав

іншу книгу, яку передали імператору. Ознайомившись з нею, Павло

розпорядився ув язнити монаха в Петропавлівській фортеці. Відсидів там Авель, як і

в Шліссельбурзькій фортеці, 10 місяців і 10 днів, поки не стало імператора
Павла.

Павла замінив Олександр, який наказав відправити отця Авеля до Соло-

вецького монастиря під особливий нагляд. Однак згодом Авеля випустили

звідти. На волі за рік і два місяці він склав третю книгу, де писав, зокрема, що

Москва буде взята ворогом, і визначив, у якому році. Дізнавшись про таке

пророцтво, імператор наказав ув язнити Авеля і вислати на Соловки доти,
доки не збудеться передбачене ним.

Відсидів отець Авель у Соловецькій в язниці десять років і десять місяців.

Коли армія Наполеона взяла Москву, згадав імператор пророцтва отця Авеля

і звелів випустити на волю. Архімандриту Соловецького монастиря було
приписано: «Видати отцю Авелю на прогін грошей до Петербурга і все

необхідне».

Повернувшись до вільного життя, отець Авель відвідав Царград, Ієрусалим
й Афон. Щоправда, і останній за життя монаха імператор Микола І також

цікавився ним. Імператорським указом 27 серпня 1826 р. його знову заслали на

усмиріння до суздальського Спасо-Ефимієвого монастиря.
Закінчив свій земний шлях монах Авель у 83 роки.

Публікація Ігоря ІВАНОВА

Стар^азніл і\Ніб. Пам ятник імператору Олександру II
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У минулому числі «Київської старовини» було надруковано
статтю про першого редактора і видавця журналу «Киевская

старина» Феофана Гавриловича Лебединцева. Проте він був не тільки

журналістом, а й дослідником, зокрема, історії релігії. Пропонуємо
одну із його численних статей-розвідок, яка дас змогу

познайомитися із творчим стилем Ф. Г. Лебендицева.

Феофан ЛЕБЕДИНЦЕВ

ПЕРВОУЧИТЕЛІ СЛОВ ЯНСЬКІ

[...] Країна, в якій народились Кирило і Мефодій, називалась

Македонією. Вона була підвладна візантійським імператорам і заселена

переважно слов янами, котрі рушили сюди під час великого

переселення народів. У деяких місцях Македонії кількість слов янського
населення була такою великою, що одна частина її, а саме північно-східна,
називалась Славинією (зараз Словенія. Ред,). Панівним плем ям були
греки; але їх влада не була широкою і всеосяжною, не міняла
своєрідного життя підкорених слов ян, не торкалась їхньої мови. Щодо цього

останнього, то вплив підкореного племені поширювався на самих

переможців, які розмовляли його мовою х. Стосовно військового

управління, то Македонію розділили на декілька округів, що ними управляли
особливі воєначальники. Одним із таких воєначальників був бдтько
Кирила і Мефодія по імені Лев, за походженням грек. Загальну
характеристику батьків Кирила і Мефодія стисло передає паннонське житіє

останнього, зауважуючи, що він походив від «рода не худа от обоюду
(тобто по батькові і матері), велма добра і честна, знаема первее
Богом и царем, и всею селунскою страною». Місцем народження і
первісного життя Кирила і Мефодія була Фессалоніка, або по-слов янському
Солун, головне місто Македонії, де їх батько був воєначальником.

Таким чином, саме місце -народження дало можливість Кирилу і Мефодію
підготуватися до просвітництва слов ян: від дня народження вони

знайомились із слов янською мовою, і ця мова була для них майже

настільки рідною і близькою, як і сама грецька мова 2.

Мефодій був старшим за брата свого Кирила і одержав домашнє
виховання іще за життя батька, а потім ним же призначений на

військову службу. З малих років любили і хвалили його, а на службі він
виявив такі чудові якості розуму і освіти, що цар довірив йому вищу

військово-урядову владу у тій частині Македонії, яка називалась

Славинією.

Кирило (до прийняття постригу Костянтин) залишився без батька,
коли йому не виповнилось іще чотирнадцяти років. Очевидно, за

заслуги батька сироту взяли (842 р.) до константинопольського двору і тут

виховували разом з малолітнім царем Михайлом. Освіта була блискуча,
наскільки це було можливим у тогочасній Візантії представниці
просвітництва в Європі. Словесні науки і логіку Кирило вивчав під
керівництвом відомого своєю широкою ученістю Фотія, слухав потім

філософію і математику, і в філософії виявив такі успіхи, що слово

«філософ» під пером його життєописувачів вживалось ніби його власне

прізвисько. Ніби для завершення освіти юного Кирила після закінчення

курсу виховання зробили бібліотекарем «патріарха у св. Софії».
Обдарованість, чудове виховання, той факт, що він був відомий пои дворі,
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відкривали Кирилу можливість зробити блискучу кар єру, але

особистий склад і настрій його душі, а можливо, і самий характер
тогочасної освіти повели його іншим, невідомим і важким шляхом, на якому
він згодом своїми подвигами зажив собі безсмертної слави

просвітителя слов ян. Кирило скоро залишив посаду бібліотекаря і таємно зник,
сховавшись в одному з монастирів.

Через деякий час його упрохали повернутися до Константинополя,
але вже не на колишню посаду, а для викладання філософії. У цей час

у константинопольській церкві точилася жорстока боротьба за почи-

тання св. ікон. Представником іконоборської єресі в цей час був
патріарх Анній. На одному з соборів, скликаних для міркування про почи-

тання св. ікон, двадцятичотирьохрічний Кирило безстрашно виступив
проти патріарха як захисник іконопочитання і переміг його в дискусії,
блискуче володіючи діалектичним мистецтвом. Посоромлений Анній був
скинутий правителькою Феодорою з патріаршого престолу. Можливо,
ця обставина була причиною того, що коли слідом за тим, а саме у
851 році, «Агарены, нарицаемые Сарацины», звели «хулу на едино

божествосвятыя Тройцы», то цар, скликавши собор з метою вишукування
засобів протидії ісламізму, за порадою і визначенням соборним
відправив для дебатів із сарацинами молодого Кирила, давши йому в

допомогу Асинкрита і Георгія Паламу, згодом архієпіскопа солунсько-
го3. В цей час або приблизно біля цього часу Мефодій, брат Кирила,
що був уже багато років правителем слов янського княжіння, якому вже

набридла різноманітна суєта миру, залишив за власною волею

княжіння і «пішов до Алімбу, де жили святі отці, там прийняв постриг і об-
лачився у чорні ризи». В Алімбі, інакше Афоні, було і в той час
безліч монастирів і велика кількість пустельників, знаних суворим
подвижницьким життям4. Сюди, за прикладом брата, зрікшись світу,
прийшов незабаром і Кирило, чи то по дорозі із місії до агарян або,
швидше, трохи пізніше із Константинополя, куди, звичайно, він
повинен був з явитися із звітом про успіх свого посольства. Тут брати-
подвижники проводили свій час у молитві, суворій здержливості і в

читанні книг. Живучи недалеко від батьківщини, вони не могли не

звертати уваги на становище своїх співвітчизників-слов ян, які
страждали від впливу ісламізму. Бажаючи допомогти їхній потребі
духовній попередити збочення до магометанства тих із них, котрі вже

сповідували християнську віру, і сприяти прийняттю цієї ві|ри тими, хто

ще залишався в язичестві, мало бути природним бажанням для бра-
тів-пустельників, які зневажили розваги і почесті мирські, шукаючи
вищого духовного подвигу, що обов язково схиляло до думки
перекласти слов янською мовою священні та церковно-богослужебні книги.

Середовище, в якому жили брати, якнайбільше сприяло втіленню

цієї думки: в афонських монастирях було багато ченців-слов ян із

різних сусідніх земель, тут, отже, Кирило і Мефодій не тільки не могли

роззнайомитися з слов янською мовою, відомою їм з дитинства, але

в живій, близькій бесіді знаходили постійну для себе практику, таку

необхідну принаймні для Кирила, який досить довгий час перебував
у грецькому середовищі. Тут, крім того, вони могли знайти і

підготувати для себе співробітників як для перекладу священного писання

і богослужебних книг, так особливо для поширення християнства між

слов янами, і нічого немає незвичайного в тому, що відомі нам із

біографії Климента учні і співробітники їх: Горазд, Климент, Сава, Наум
і Ангелар були вибрані ними і підготовлені саме в афонському
монастирі. Тому з усією вірогідністю можна гадати, що місцем винайдення
слов янського письменства була гора Афон, а часом час перебування
на ній Кирила і Мефодія. До цього ж висновку приводить позитивне

свідчення болгарського слов янина чорноризця Храбра (X ст.) про час

винаходу слов янської азбуки, що він його визначає 855 роком, тому

що із всіх свідчень про Кирила і Мефодія не видно, що вони перебували
десь поза Афоном від 851 до 858 року, в якому вирушили в місію 5.
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Незважаючи на те, що слов янська мова за обставин життя і
служби більше була знайома старшому брату Мефодію, честь винайдення
слов янської азбуки належить Кирилу, що і цілком природно, якщо
взяти до уваги всебічну освіту, колишній спосіб життя і учену
настроєність останнього. Ми залишаємо без уваги прикрашання легенд
біографів Кирила і Мефодія, які таку просту подію, як винайдення літер,
зводять до ступеня дива, здійсненого безпосередньо за молитвою

Кирила до Бога. Що Кирило, починаючи цю справу, звертався з

молитвою до Бога і просив Його благословіння і допомоги, в тому немає
нічого неприродного; але не потребувалося, звичайно, чуда, щоб
винайти азбуку, досить було для цього звичайного, але повного і глибокого
знайомства з 'мовами грецькою і слов янською, а цим Кирило володів
досконало.

Яке ж саме з племен слов янських викликало перше співчуття
Кирила, для кого з народів слов янських призначав він велику працю
свою, до участі в якій запросив і брата свого Мефодія? Ясну і

визначену відповідь на це знаходимо в біографії Климента, учня св.

Мефодія і наступника його по архієпископській кафедрі. Ось що говориться
там з цього приводу: «так как народ славянскій или булгарскій [...]
не разумелъ писаній на греческом языке, то святые мужи (Константан
і Мефодій) видели в этом большое препятствіе к возженію писаній в

булгарской невежественной стране... Они молили поэтому Утешителя-

Духа, от Него же исходит дарованіе языков и пособіе слова, о

ниспосланіи на них благодати письмен, соответствующих грубости булгарской
речи... Молитва их была услышана: они изобрели славянскія письмена
и перевели Богом дарованныя писанія с греческаго языка на

булгарскій». У пояснення цього свідчення ми повинні додати те тільки, що

тут не можна розуміти власне булгар, уралочудських пришельців, які

володіли слов янами в Македонії і Фракії, але саме слов ян, що тут

жили, мова яких невдовзі стала мовою переможців. Правдивість
наведеного свідчення не викликає сумнівів і повністю може бути
підтверджена порівнянням біблейської і церковнослов янської мови з мовою бул-
гарських слов ян не лише в найдавніших пам ятках останньої, але,

зокрема, навіть у теперішньому її стані.

Як багато за перший раз встигли зробити святі брати для

слов янської писемності і яке застосування зроблено ними із уже складеної
ними азбуки, і де саме воно застосовано, на це немає ніяких вказівок

у відомостях про життя Кирила і Мефодія. Подія, що послідувала за

винайденням азбуки, дає, однак, підставу припускати, що праця їх,
якою б вона не була на початку, стала відома в Константинополі.
Коли в 858 році у Константинополь прибуло посольство від Козар (хозар.
Ред.) з проханням до імператора Михайла (III), щоб він дав їм якого-

небудь вченого мужа, який би навчив їх істинній вірі, то він послав

на це діло Кирила, а Кирило ублагав брата свого Мефодія бути
супутником йому з тієї поваги, «зане умеяше язик словенське» (тобто,
що Мефодію також відома була слов янська мова, або що цю мову він

знав краще самого Кирила), як сказано в одному давньому пролозі. Ко-
зари були народом тюрксько-татарської сім ї і розмовляли тюркським

наріччям, але володіли слов янами, що раніше них поселилися біля

південно-східної частини нинішньої Росії, точно так як володіли булгари
слов янськими племенами в Македонії і Фракії: основне населення

становили слов яни, козари ж були панівним, але зовсім не численним

племенем. Отож, у вирядженні Кирила з Мефодієм в козарську країну

була, без сумніву, подвійна мета: не тільки викладати християнське
вчення козарам, які через послів своїх скаржились на те, що їх то

іудеї, то сарацини схиляють до своєї віри, але також просвітити
світлом христової віри і слов ян, їм підвладних. На шляху із Царграда в

ставку козарського хана св. брати відвідали Херсонес Таврійський. Тут
Кирило навчався єврейської і самарянської мов, звичайно, для того,

щоб зручніше проводити дискусії із тими із козар, які сповідували
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іудейську віру. Тут же, як говориться в його житії, він знайшов «чело-

века, роушькою (тобто слов янською) беседою глаголюща, и беседовав
с ним и силоу речи прієм, своей беседе прикладає различіе письмен

гласнага и сегласнага и к Богу молитву дрьже, вскоре начат чисти и

сказовати» (тобто говорити і читати тим слов янським наріччям, яким

говорили слов яни, підлеглі козарам, і, без сумніву, багато хто із ко-

зар, пристосувавши, звичайно, до цього наріччя складену ним

попередньо слов янську азбуку) 6. Прибувши до козарського хана, Кирило мав

тут кілька публічних дискусій про віру з іудеями і магометанами, і
хоча сам хан не навернувся у християнство, але дав повеління, «да иже

может крестить се волею», а проживаючим там грекам заборонив під
страхом смертної кари приймати іудейство або магометанство. На
підставі ханського дозволу святі брати охрестили до двохсот душ. Кирило
виклав свої дискусії на папері, а Мефодій переклав їх на слов янську
мову, можливо, з тією метою, щоб козарам і підлеглим їм слов янам
залишити для пам яті про всякий випадок ті докази, якими можна

було б спростувати вчення мулл і рабинів. Перед від їздом Кирила і

Мефодія із Козарії козарський каган запропонував їм від себе багаті

подарунки, але Кирило не прийняв дарів і замість них попросив
кагана відпустити на волю грецьких полонених, яких і дано було
Кирилу числом до двохсот. З радістю брати пішли в зворотний шлях.

Кирило переконав жителів зрубати і спалити величезний дуб, біля
якого вони приносили жертви своєму божеству, з чого видно, що брати-
проповідники мали на увазі не тільки козар, а й підлеглих їм слов ян,

тому що принесення жертв під дубом приналежність слов янської
язичеської релігії.

Будучи знову в Херсонесі і повертаючись із ставки козарського хана

в Константинополь, Кирило знайшов мощі св. Климента, епіскопа
римського (засланого сюди в 94 році імператором Траяном), які згодом

приніс у дар Риму.
Після повернення із козарської місії Мефодій, обраний ігуменом

в обителі Поліхрон, напевне, тій самій, в якій жив він разом з братом
як простий чернець до того, як відправився на проповідь до козар.

Кирило вирушив у Царград і, представивши царю звіт про успіх
посольства, залишився на проживання при церкві св. Апостола.

Не довго, одначе, брати-мі-сіонери могли відпочивати від
апостольських трудів. До того часу, коли вони повернулись із козарської місії,
закінчилась війна константинопольського імператора Михайла III з

булгарським князем Борисом за володіння країною Загорією у Фра-
нії, що тривала з 856 по 858 рік. Було укладено мир: «болгары, как

говорит наш летописец, препод. Нестор, креститися просиша и

покоритися грекам» 7. Якби це повідомлення і не було повністю

достовірним, у всякому разі, Кирилу і Мефодію випадала тепер нагода

довершити почату вже ними справу просвітництва булгарських слов ян і

навіть самих булгар, які в цю пору майже не відрізнялись мовою від
своїх переможених. Дуже вірогідно, що в цей час введена ними

літургія слов янською мовою між булгарськими слов янами
християнського віросповідання, а в 860 чи 861 році був похрещений і сам булгар-
ський князь Борис. Ця остання справа належить Мефодію, як

свідчить про це життєписець Климента в таких словах: «Булгарского
князя Бориса, бывшаго под рукою греческого царя Михаила, еще прежде
имел своим духовным чадом, а теперь (тобто після винайдення
слов янської азбуки і перекладу св. письма) всецело пленил его,

одаривши благодатію ученія; ибо Борис был съ умомъ светлым и воспріимчив
к добру; при нем булгарскій народ начал сподобляться благодати
крещенія и христіанскаго света, когда св. мужи, Кирилл и Мефодій,
видя множество верующих, изобрели, как мы сказали, письмена и

совершили перевод писаній на булгарскій язык, чтобы новорожденныя

чада имели достойную божественную пищу». Зміна віри князем була
причиною відкритого проти нього повстання булгарських бояр, які
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сповідували магометанство. Борис стратив головних призвідників
повстання; бояри підкорилися і прийняли хрещення 8. Через декілька
років (869 р.) послідувало хрещення і всієї Болгарії.

Не встигли Кирило і Мефодій закінчити початої справи хрещення
булгарського народу, як нове поприще відкрилося для їх

апостольської діяльності. В кінці 862 року моравські князі Ростислав, Святополк
і Котел прислали в Константинополь до імператора Михайла III
посольство з проханням дати їм «істинного вчителя, котрий навчив би їх
читати і досконалому закону» 9. Цар скликав собор, на який
викликані були Кирило і Мефодій, їм доручив іти з проповіддю в Моравію,
обіцяючи дарів багато. Кирило і Мефодій, не сміючи противитися
покликанню Божому і царському, вирушили на многотрудний подвиг,

що завершив їх апостольське служіння. З великою ревністю взялися

вони в Моравії за просвіту князів і народу світлом православного
вчення Христового навчали дітей слов янської грамоти, вводили і

влаштовували службу Божу слов янською мовою і викорінювали
різні язичеські забобони, притаманні тамтешньому народові. З

радістю слухали слов яни величання Боже своєю рідною мовою. Єдність
володінь мораво-паннонських князів давала можливість братам-про-
повідникам безперешкодно переходити з однієї області в іншу і скрізь,
навіть серед язичників, поширювати світло істинної віри Христової.
Чотири з половиною роки трудились вони так обидва для просвіти
мораво-паннонських слов ян. Князі допомагали їм у їхніх апостольських

трудах: Святополк воював з язичниками, Котел, досі сам язичник,

після прийняття християнства почав навчатися слов янським
письменам і зібрав для Кирила 50 учнів. Проте з перших днів Кирило і

Мефодій повинні були витримати сильну опозицію з боку римських
адептів німецьких епіскопів і священиків. Заповзяті поборники
папських інтересів, німці з озлобленням нападали на слов янських
просвітителів і паплюжили введене ними богослужіння східної церкви
слов янською мовою. Нападки і скарги німців дійшли до Риму, а там

в ту пору на папському престолі сидів властолюбний і непоступливий
Микола. Це відбувалося, крім того, під час запеклої суперечки між

Миколою і Фотієм, або церквою східною і західною, в якій головним
каменем спотикання було вчення про виходження Духа. Кирило і

Мефодій, як само собою зрозуміло, дотримувались у цьому випадку
вчення східної церкви, і цього було досить для того, щоб підбурити
проти них німців, а також і папу; в самому Римі з явились огудники
слов янської служби. Обставини сприяли владолюбним домаганням

Миколи: Фотія було скинуто, а Ростислав, моравський князь, у війні

з німцями зазнав поразки. Знаходячи в усьому цьому для себе опору
і вважаючи Моравію з давніх-давен власністю Риму, Микола
викликав Кирила і Мефодія до себе. Стан справ був такий, що Кирило і

Мефодій не наважувались перечити папі і вирушили в Рим (867 р.). Тут,
а також у Венеції під час подорожі вони вступили в суперечку з

представниками Риму про слов янську службу. Справа дещо

затягнулася, тим часом помер Микола, а наступник його Адріан, по природі
більш миролюбивий, заспокоєний, з одного боку, Царградом і, до

того ж, одержавши від Кирила і Мефодія в дарунок мощі св. Климента,
схилився на їх бік і особливим посланням признав слов янську службу.

Кирилу не судилося торжествувати перемогу і продовжити
справу рук своїх: він помер у Римі, маючи 42 роки від народження,
прийнявши перед кончиною схиму. Останні слова його були звернені до

брата, якого він благав повернутися до слов ян. Мефодій повернувся,
але не на радість: у Моравії почалася міжусобиця, підбурена
озлобленими німцями. Мефодій перейшов у Паннонію і там, на прохання
Котела, був висвячений папою в сан архієпіскопа каннонського.

Таке підвищення Мефодія підняло проти нього нову бурю з боку
німецького духовенства, яке різними наклепами та інтригами перед
германським імператором і моравським князем Святополком, спадкоємцем
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Ростислава, добилися того, що Мефодія відправили на заслання.

Через два з половиною роки (874 р.) невинуватість його восторжеству-
вала, гонителям його, німецьким епіскопам, було заборонено
богослужіння, самого його повернули на колишнє місце. Торжество Мефодія
стало разом з тим торжеством східного православ я над папізмом,
слов янського елемента над німецьким. Морав яни прогнали від себе
німецьких епіскопів, і Мефодія на їх прохання призначено від папи ар-
хієпіскопом моравським. Тепер паства його простиралася на обширні
простори, на яких нині було до двадцяти біскупів, і вимагала від
нього посиленої праці; але і ревність Мефодія була великою. Швидко
поширилось божествене вчення, швидко зникали язичество і марно-
вір я, за успіхами віри послідували успіхи державного життя і

благоустрій громадянський. У мирі й тиші доводив Мефодій до
досконалості свою паству близько чотирьох років; поки не почалися нові проти
нього підступи. Осоромлені ним вороги оголосили його перед папою

єретиком і ворогом папського престолу. Елемент слов янський тут, як

і в інших місцях, очевидно, тяжів до Візантії, не давав спокою ні

німцям, ні папі, загрожуючи останньому цілковитим відторгненням
Моравії від залежності папському престолу. Мефодія викликано в Рим,
слов янську відправу заборонено тим самим папою (Іоанном VIII),
який так недавно захищав і її, і самого Мефодія. Але торжество
ворогів було нетривалим. У 880 році Мефодій перед лицем собору
римського сповідував свою віру: єресі на ньому не виявилось ніякої, у
вченні про виходження св. Духа від одного Отця папа цілком
погоджувався з Мефодієм, врешті, він також виявився невинним, тому і

відпущений був з абсолютними повноваженнями над усією
моравською церквою. З цього часу хМефодій правив своєю паствою до самої
кончини своєї, у 885 році, хоч весь цей час німці не переставали
тривожити його, то поширюючи чутки про незадоволення нібито ним

константинопольського імператора і патріарха, то підбурюючи проти нього

князя Святополка, який внаслідок їхніх намов справді відчував до

нього недовіру, тому що Мефодій не потурав його слабостям, як це

робили німці.
Таке в загальних рисах життя і апостольська діяльність св.

братів Кирила і Мефодія! їхній великій і дивній праці зобов язана
широка нива чистого православ я: хМакедонія, Болгарія, Моравія, Пан-
нонія, Хорватія, Далмація, частина Польщі і, зокрема південна
частина нашої вітчизни з вуст Кирила і Мефодія або їхніх
найближчих учнів почули святу православну віру, причому на рідній
слов янській мові. Всі канонічні книги Ветхого і Нового завіту, числом 60,
перекладено на слов янську мову Кирилом і особливо Мефодієм за

допомогою їхніх учнів. Перекладені також і всі потрібні для

богослужіння книги, як-от: вибрані читання Нового Завіту, Паремейник,
Псалтир, Часослов, Служебник, чини таїнств з чином погребіння і Октоїх

Дамаскина, звичайно, не в тій повноті, в якій з явились деякі з цих

книг у грецькій церкві після їхньої смерті і в якій ми їх тепер маємо.

Труд величезний і вищою мірою благодійний за своїми наслідками!

Щаслива будучність уявлялася для всього слов янського світу, який

знайшов надійну опору і керівництво для свого духовного відродження
у проповідниках східної церкви. Більша частина слов янських племен

на перших порах свого політичного і духовного життя зв язана була
не лише племінними узами, а й єдністю віри, богослужіння,
мови і освіти, що могла б виникнути на цій основі. Звідсіля для

слов янської народності, багатої здоровими і могутніми силами, уявляється

природне, самобутнє зростання і абсолютна незалежність від чужого
їй елемента латино-германського. Але заздрісні до придбань східної
церкви папи і підступні в своїх політичних прагненнях німці знищили

більшу частину святого набутку просвітителів слов янських. Із

просвічених ними земель одна лише Болгарія вистояла проти підступів і

насильства ворогів, зберегла і передала нам справу рук св. братів
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солунських. Всі інші країни найближчим часом одна за іншою
підпали під ярмо римське; слов янська служба, слов янський навіть
алфавіт замінені латинськими. Учні Мефодія одразу після смерті його були
вигнані німцями з Моравії і перейшли в Болгарію, де й завершили
діло свого учителя. З посиленням папської влади, із збільшенням
політичної могутності сусідніх германських народів слов янська стихія,
живучи чужим для неї життям, почала слабнути, і світ слов янський
почав тяжіти до латино-германського центру. Раптове відродження
слов янської писемності і самосвідомості у другій чверті нинішнього
століття (XIX ст. Ред.) сполошило Рим і германо-романські уряди.
Римська пропаганда, підкріплювана політичним німецьким впливом,
почала знову напружувати всі свої зусилля, щоб розірвати
об єднання слов янських племен, що зароджувалося, придушити в самому
початку відроджуване слов янське життя і, якщо неможливо всіх слов ян

підкорити римському престолу, в крайньому випадку слов ян західних

утримати в підлеглості латинській церкві. Західні вчені нашого часу

своїми останніми висновками і розвідками про життя і праці Кирила
і Мефодія дають сильну історичну підтримку домаганням римсько-

німецької пропаганди. Знаменитий своїми науковими працями Ша-

фарик, що так багато сприяв відродженню слов янської писемності,
змінив свій початковий погляд на справу Кирила і Мефодія. Він, а

слідом за ним і німецькі вчені доводять тепер, що так звана кирилиця,
або буквиця, наша і первісна загальнослов янська азбука винайдена
не Кирилом, а є пізнішою вигадкою східного православ я, що Кирило
і Мефодій проповідували лише моравським і паннонським слов янам,
що, власне, їх винахід так звана глаголиця 10, яка, зазначимо від

себе, хоч ніколи не була у широкому вжитку слов ян, навіть західних,
а проте з XIII століття перебувала під особливим заступництвом
римського двору, і саме тому слов янська писемність не тільки не

перешкоджає зближенню слов янського життя з латинською стихією,
а, навпаки, ще більше сприяє цьому. В наступному 1863 році західні
слов яни хочуть навіть святкувати тисячолітню річницю глаголицької
писемності, звичайно, окремо від слов янського світу, тобто Росії,
Болгарії і Сербії. Таким чином, у той час, коли ми. дотримуючись не

тільки вказівок історії, а й живих народних і церковних переказів,
збиралися святкувати тисячолітній ювілей великої і безцінної праці наших

просвітителів, Захід хоче відібрати у нас наших первоучителів, хоче

довести нам, що вони не для нас дбали і що ми не користуємося їхньою

працею.
Зважаючи на такі домагання Заходу, незаконність яких у нас

очевидно виявлена ", тим дорожчою має бути для нас священна

пам ять наших апостолів, які своїм щасливим винаходом та істинно

апостольськими трудами дали нам можливість чути перші глаголи

живота вічного рідною нам мовою і захистити нас на тисячу років від
псевдорозумувань Риму. Не думаємо, що пам ять св. Кирила і

Мефодія і високе значення їх праці дорогі і зрозумілі були лише ученим;
чи не більше вони можуть бути дорогі для нашого простого народу,
який більше всіх нас благоговіє перед слов янською мовою і бого-

натхненними писаннями, на ній написаними, і який залишається і

тепер вірним своїм давнім і глибоким уподобанням, незважаючи на всі

зусилля деяких пустоголових педагогів, що намагаються раз і

назавжди роззнайомити його зі слов янською писемністю 12. На

парафіяльних пастирях наших лежить неодмінний і священний обов язок
ознайомити народ з винахідниками слов янської писемності, яких,
безсумнівно, досі він не знав, з їх трудами щодо перекладу священного
писання і богослужебних книг на слов янську мову і з їх
апостольською діяльністю, пояснити йому значення для нас праці св. братів
і тим схилити його до постійного щорічного святкування їх
священної пам яті.
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Відновлення пам яті св. Кирила і Мефодія в свідомості народу
може зміцнити його прихильність до слов янської мови, від якої хоче

відучити його мода нашого часу, і укріпити його любов до
церковності і духовно-моральної освіти, що їм також загрожують нерозумні
претензії наших модних цивілізаторів, що прагнуть виховувати народ

скандальними видовищами і любовними оповідями. Через різні
далекі і близькі причини трапилось так, що народ наш рівно майже

через тисячу років від винайдення слов янської грамоти починає

знайомитися з нею в надії вкусити від неї плодів благих: нехай же

народ знає винуватців цієї грамоти, що може прояснити його розумні
очі і сприяти його духовному і матеріальному процвітанню. Біля
тисячі років чуємо ми богослужіння слов янською мовою: нехай же хоч

тепер маса народу узнає, чия то заслуга, що ми з самих давніх пір,
на противагу католикам, які серед нас і близько до нас жили і

живуть, мали і маємо рідкісне щастя слухати божественні християнські
істини на величній і зрозумілій нам мові.

Нам здається, що день пам яті св. первоучителів слов янських міг
би бути найкращим річним святковим днем для наших сільських шкіл.

У всіх духовних учбових закладах, вищих і середніх, є звичай,
невідомо ким і коли заведений, святкувати особливо урочисто дні
пам яті першого християнського -богослова, святого апостола і

євангеліста Іоанна 8 травня і 28 вересня, і ці дні святкуються досі як суто
училищні свята в усіх кінцях Росії, де тільки є академії і семінарії.
Там, де є домові училищні церкви, вони завжди присвячені імені
св. Іоанна Богослова; улюблений учень Христа, який сповістив світу
таємниці богослів я християнського, вважається тому нібито
патроном наших академій і семінарій. Світські і військово-учбові заклади

мають також своїх покровителів і молитвенників тих святих, в ім я
яких освячені їх домові училищні церкви. Чому б сільським школам
не мати своїх святкових торжеств, своїх святих покровителів і
молитвенників? Св. брати Кирило і Мефодій були саме народними
вчителями. Нехай же і в нас вони будуть покровителями народної освіти,
молитвенниками і помічниками нашого народу в цій великій справі.
Можливо, їхніми святими молитвами ми дочекаємося колись того

блаженного і жаданого часу, коли у нас тільки та освіта буде
визнаватися істинною, яку можна було б по всій справедливості назвати
православно народною.

1862 р.

1 Константинопольський імператор Михайло, посилаючи Кирила і Мефодія в Моравію,
говорив їм: «Вы бо еста Селунянина, да Селуняне все чисто Словенськы беседуютъ».

2 Це цілком підтверджується існуванням думки про Кирила і Мефодія як про слов ян; але

ця думка не може бути прийнята за відсутністю твердих історичних підстав, тому що всі
давніші свідчення про походження Кирила і Мефодія признають їх греками, за винятком одного

короткого життя Кирила, в якому він називається болгарином (Изв. II отдел. Акад. наук. Т. VI.
Выпуск 5-й).

3 Де саме жили агаряни, або сарацини, до яких було відправлено Костянтина-філософа, про
це нічого не говориться в його житії. Відомо, однак, що назва «агаряни» і «сарацини» була у
греків спільною для всіх послідовників Магометового вчення, а його дотримувались і навіть

поширювали в той час і булгари, що володіли деякими частинами Франії і Македонії, населеними

переважно слов янами. Чи не ці найближчі сусіди Візантії звели хулу на єдине божество св.

Трійні і чи не до них відправлено було Костянтина-філософа? Якщо так, то він ратував проти

ісламізму і на своїй батьківщині, а в такому разі дуже вірогідно, що саме ця обставина подала

йому першу думку винайти слов янські письмена і перекласти на слов янську мову книги св.

письма і богослужбові, щоб цим самим захистити поширене вже між фракійськими і

македонськими слов янами християнство від впливу ісламізму.
4 Ні в житії Мефодія, ані в житії Кирила не зазначається, де саме знаходився Алімб, або

Олімп, на якому поселилися брати-подвижники. Про те, що тут не мається на думці Олімп у

Фессалії, можна зробити висновок із того, що на ньому, як свідчить історія, не було монастирів.

Отже, це була одна з гір, що знаходилась на халцидійському півострові і становила

продовження Олімпу на іншому боці Фермейської затоки. Афосом, або Афоном, у минулі часи називався,

власне, один із трьох халцидійських мисів, а саме східний, пізніше і всі халцидійські гори
отримали назву «афонських». Олімпійськими ці гори називались здавна: ще в стародавній Греції
саме тут було побудовано храм олімпійському божеству Аполлону. В X столітті, отже, не
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гато пізніше Кирила і Мефодія, на Афоні було до 180 монастирів і до 50 000 ченців. (Письма

Святогорца. Спб., 1838. С. 86 133).
6 3 усіх суперечливих свідчень про час винайдення слов янської азбуки безсумнівним потрібно

визнати свідоцтво чорноризця Храбра як таке, що найдавніше. Храбр писав іще в той час, коли

живі були очевидці первоучителів слов янських, він нарочито і з усією певністю писав про цю

справу проти так званих «триязичників», у той час як інші говорять про це побіжно і не

досить визначено.

Цьому оповіданню в паннонському житії Кирила передує повідомлення, нібито Кирило в

Херсоні знайшов Євангеліє і Псалтир, написані «роушькыми письменні», але цього свідчення,

очевидно, ніяк не можна сприймати в буквальному смислі. Можливо, що в ньому захована

спотворена чутка, яка дійшла до Кирилового життєписця, про те, що Кирило привіз з собою в Херсонес
з книг св. писання в перекладі слов янською мовою, зробленому перед тим ним самим. В

іншому випадку це чистісінька вигадка біографа, який жив у пізніший час і до того ж

далеко від Херсонесу в Моравії.
7
ПСРЛ. Т. 1. С. 8.

8
Славянские древности. Т. II. С. 298.

9 Більше ніж очевидно, що це посольство викликано було чуткою про поширення в Болгарії
слов янської грамоти і слов янського богослужіння.

10 І наші, і західнослов янські вчені розходяться в поглядах про час появи кирилиці і

глаголиці та їх авторів; одні, напр., глаголицю вважають давнішою і приписують її

Кирилу, а кирилицю вважають винайденням Климента Болгарського, учня Мефодієва; інші

навпаки, вважають глаголицю набагато давнішою часів Кирила. Викладати цю довгу і

досить заплутану суперечку і робити з неї висновок було б непотрібно і обтяжливо для наших

читачів; щодо сучасних латино-германських претензій, важливо не те, яка з азбук давніша

кирилиця чи глаголиця, і ким кожна з них винайдена, а те, що Кирило, винайшовши слов янську

азбуку, переклав разом з братом своїм Мефодієм слов янською мовою книги священного

писання та церковно-богослужебні, і за допомогою цього перекладу вони поширювали християнство

східного віросповідання спочатку у південно-східних, а потім у західних слов ян, і що переклад

св. книг, який дійшов до нас, належить саме Кирилу і Мефодію, а це факт, що не викликає

сумніву. Істотної різниці між глаголицею і кирилицею немає ні в системі вираження звуків, ні

в назві, порядку і числі букв; різниця в контурі букв, оригінальному і занадто химерному в

глаголиці; одна зайва в ній буква, а саме пом якшене д, і вживання всіх букв для вираження

цифр дрібниці, які не годні уваги.
11 Див. листи Гильфердинова про Кирила і Мефодія в газеті «День» (1863) № 25, 28 1 29.
12 Говорячи це, ми зовсім не проти російської грамоти, але проти тих, хто слов янську грамоту

вважають непотрібною для народу.
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ІЧсцова Любов. Архів Коша Запорозького. Приватне листування Петра Калнишевського, З
Заруба Віктор. Архів компанійського полковника Іллі Новицького, ♦
Ломиківський В. Словник малоросійської старовини, 2, З
Сергійчук Володимир. Реєстр козацької старшини 1744 року, Б
Толочко Петро. Україна і Русь у Літописі Самовидця, З

ПОЕЗІЯ. ПРОЗА. ЕСЕ

Дараган Юрій. Поезії, З

Вінграновський Микола. Северин Наливайко, 2
Іваничук Роман. Орда, 1
Костенко Ліна. Берестечко, 1

Кулиняк Данило. Данило Братківський, 6
Мушкетик Юрій. Диявол не спить, 5

НеЧуй-Левицький Іван. Запорожці, 4
Ольжич Олег. Поезії, 5
Пушик Степан. Олекса Довбуш, 4
Старицька-Черняхівська Людмила. Поезія, 2
Хорунжий Юрій. У палатах, 2
Чередниченко Дмитро. Павло Чубинський, 6

ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Борисенко Володимир. Дем ян Многогрішний, 4
Гайсинський Андрій. Ісповідник совісті (Йосиф Сліпий), 6
Денисенко Анатолій. Козацький гетьман Байда-Вишневецький, 1
Заремба Сергій. Родовід князя Дмитра Боброка-Волинського, 1
Заремба Сергій. Вчений-просвітитель Іван Фальковський, З
Котляр Микола. Найдавніша повість про Данила Галицького, 1
Сас Петро. Петро Конашевич-Сагайдачний, 2
Ткачук Андрій. Симон Петлюра, 6
Яковлева Тетяна. Іван Богун-Федорович, б

ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗВІДКИ

Антонович Володимир. Кафедральне «Вірую». Публікація Олександра Кияна, З
Виговський Микола, Філоненко Семен. Києво-Могилянська академія в XVIII ст., 6

Дубиняк Роман, Цибаняк Петро. Грошова система в Україні за княжих часів, 4

Каравченко Ірина. З історії цензури, 4

Костомаров Николай. О преподавании на южнорусском языке. Передмова та публікація
Віталія Сарбея, З

Кравченко Володимир. Рукописна «История Малой России» Д. М. Бантпша-Каменського, 5
Кубишев Анатолій. Знахідки Братолюбівського кургану, 2
Лосієвський Ігор. Бібліотека Мелетія Смотрицького, б
Матвеев Анатолій. Започаткування цукрової промисловості в Україні, 6
Мицик Вадим. Писанки з Русі, 6
Мицик Юрій. Подорож киянина Овсія Книшовича до Єрусалима, 2
Мірошниченко Валерій. Запорозьке козацтво в англомовній періодиці та історіографії, 3.
Пазяк Надія. До життєпису Тадея Рильського, З
Пащенко Володимир. Церковна контрреволюція: вигадка ДПУ-НКВС, 6
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Пекарська Людмила. Слідами зниклих скарбів, 2

Писаренко Юрій, «Мисливець на ведмедя* з фрески Софії Київської. З

Сенченко Микола. Документальна пам ять України, 2

Скржинська Марина. Симпосіум у античних містах Північного Причорномор я, Б

Скуратівський Василь. Мед у звичаях, традиціях, обрядах, З

Степовик Дмитро. Митрополит Андрей Шептицький і українське православ я, 3.

Федорова Лариса. Перший музей Києва, З

Юричко Василь. Обнімітесь, брати мої..., 1

Шамаева Kipa. З музичного побуту Києво-Печерської лаври, 2

УКРАЇНА І УКРАЇНЦІ

Кирчів Роман. Народознавство в контексті нашого державотворення, 4

Мозолевський Борис. Під скіфським небом, 4

Юричко Василь. Українці за межами України, 4

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА

Павличко Дмитро. Марш війська України, Б

Стефанів Зенон. Історія українського війська, 5, 6

САМІ ПРО СЕБЕ

Багалій Дмитро. Автобіографія, 4, 5

Франко Іван. Дещо про себе самого, З

НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЮ

Ємченко Олександр. Як ходили «із варяг у греки», 2

Зборовський Анатолій. Загадка пожежі Іскоростеня, З

Микитась Василь. Українські ваганти та мандрівні дяки, б

Островерхое Анатолій. Календар і служба часу в Ольвії, 2

З ФОЛЬКЛОРНИХ СКАРБІВ

Українські релігійні казки та легенди. Літературне опрацювання Василя Туркевича, 2, 5

ЗАБУТІ ІМЕНА

Водотика Сергій, Мазур Іван. Творча спадщина визначного українознавця (Осип Гермайзе), 6

Денисенко Анатолій. Консул Григорій Щербина, З

Ківіиар Таїсія. Видатний просвітянин, 4

Шурляков Сергій. Перший редактор «Киевской старины», Б

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Рудницький Ярослав. Щось воно не так, 6

ІЗ МАЛОВІДОМОГО

Іванов Ігор. Пророцтва монаха Авеля, 6

Туркевич Василь. Шевченко пише... лібретто, 4

Черемиський Петро. ...І відчув себе героєм, Б

БУДЬМО ЗДОРОВІ

Колпакова Валентина, Новакович Руслан. Перший відомий лікар України-Руси, 5

Константинов Володимир. Усім, хто хоче бути міцним і красивим, 5

Міщур Василь. Із давніх рецептів, 4

УКРАЇНСЬКИЙ БОГОСЛОВ

Антоній, архієпископ Чернігівський. Нариси з історії Чернігівської єпархії, З

Влодек Петро. Православ я на Волині, 4

Іванов Ігор. Святий великомученик і цілитель Пантелеймон, 4

Іларіон, митрополит Київський. Про закон і благодать, 1

Лебединцев Феофан. Первоучителі слов янські. 6

Огієнко Іван. Початки християнства серед українського народу, 1

Огієнко Іван. Хрещення українського народу, 2
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